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اأيها ال�شعر اأيها النثر

للمّرة الأولى في تاريخهم، يعي�ش العرب بال �شاعر جماهيري. فبعد 
موت محمود دروي�ش ومن قبله نزار قّباني لم يعد لدينا من �شاعر 
تفي�ش القاعات بجمهوره، وتتناقل الف�شائيات اأخباره كنجوم ال�شينما 
ُيفرز  ال��ع��رب،  �شعر  هو  غنائّي،  �شعر  في  ال��م��اأزق  وه��ذا  والتلفزيون. 
م�شاعفاٍت جّديًة ومعانَي خطرًة. وحين نقول "غنائي" نعني ذلك. 
لم تكن الغنائية  التاريخ العربي كّله ل نجد �شاعراً جماهيرياً  ففي 
�شاعراً  تّمام  اأب��ي  دون جعل  ح��ال  ما  ب��اأن  نكاد نجزم  اإننا  بل  ب�شاطه. 
جماهيرياً، لم�شلحة تلميذه المتنّبي، هو هذه الخ�شي�شة تحديداً.

العرب بال �شاعر جماهيري حقيقة مرّوعة، لأنها �شتعني في وجه من 
الأوجه اأن العرب الآن بال �شاعر.

الكتاب الذي في مكتبتي ي�شرخ لي اأحياناً اأنا هنا، تعال اإلّي واطرد عن جلدي الغبار، واذهب بي 
في رحالت في نزهات، خذني اإلى ال�شاطىء اأو اإلى رحابة البحر، اأو احزمني جّيداً وارتفع بي 
اإلى الجبل. وي�شرخ اأي�شاً اأنا رفيقك، اأنا النديم والجلي�ش وطالما مكثت عندك في موقع من 
مكتبتك، وطالما نمت على الرّف وما عليك �شوى اأن تزورني هنيهات اأو دقائق اأو �شاعات. ول

www.alghaoon.com
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كتب المحّرر
ال���ح���ّري���ة ت���ت���م���راأى ف���ي ال�����دم. وهذا 
اإيرانية  لمتظاهرة  الجميل  ال��وج��ه 
ل����م يجذب  ����ش���ل���ط���ان  ن������دى  ت����دع����ى 
ت�����ش��وي��ه��ه. لم  ل��ح��ظ��ة  اإل  ال��ك��ام��ي��را 
نلتفت اإليه اإل حين هّزنا منظر الدم 
ال��م��ت��دّف��ق م��ن ال��ف��م والأن����ف والذي 
حّفر وجهها ال�شاحك باأنهار حمراء 

�شتحفر قبر الديكتاتور قريباً.
كبقّية  ����ش���ل���ط���ان  ن�������دى  ت����ك����ن  ل�����م 
ومقّطبة.  غ��ا���ش��ب��ة  ال��م��ت��ظ��اه��ري��ن 
الموت  اأ�شتقبل  قالت:  تبت�شم.  كانت 
الحياة  ا�شتقبلُت  بعدما  بال�شحك 

بالبكاء.
ل����م يجذب  ����ش���ل���ط���ان  ن������دى  ج����م����ال 
ال�شحافيين للتقاط �شورة... كانوا 
وكان  الأح��م��ر،  بمالحقة  م�شغولين 
�شّدد  وحين  اأبي�ش.  حينذاك  وجهها 
قناّ�شة "البا�شيج" طلقة مبا�شرة اإلى 

قلبها، كان والدها يقول لها باأن دم 
من مات قد يذهب هدراً، وباأن الدم 
الدم ه�ّش  وباأن  ال�شيف،  اأ�شعف من 

و�شعيف.
لحظة  نقلت  التي  التلفون  كاميرا 
�شدرها،  ف��ي  �شلطان  ن���دى  اإ���ش��اب��ة 
وموتها في اأقّل من دقيقَتين،  كانت 
للعالم  يريد  �شاب  يد  في  مرتع�شة 
في  �شابحة  ول���و  ح��ّري��ت��ه��م  ي���رى  اأن 

دمائها.
ال��دم ي�شيل على وجه ندى  اإذاً، كان 
���ش��ل��ط��ان وك����ان ال��ح��ج��اب ق��د �شقط 
تقريباً عن راأ�شها. ولو بقي لجرفه 

الدم بال رحمة.
كما  م��ات��ت  حبيبتنا،  �شلطان  ن���دى 

ت�شتهي... بال حجاب.
اللوحة المقابلة بورتريه ل�شهيدة الحّرية 
اأ�شامة  بري�شة:  �شلطان،  ن��دى  الإي��ران��ي��ة 

بعلبكي.

التفا�شيل           23      

حّلت ال�شفحة الثقافية لجريدة "الأخبار" في المرتبة 
"الغاوون" على  اأج���رت���ه  ال���ذي  ال���ش��ت��ف��ت��اء  ف��ي  الأول�����ى 
وال��ذي حمل  الفائت،  ال�شهر  اللكتروني طوال  موقعها 
ال�����ش��وؤال الآت����ي: ب���راأي���ك، اأّي ال�����ش��ف��ح��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة في 

ال�شحف اليومية اللبنانية اأكثر حيويًة وح�شوراً؟
اأي قبل  29 حزيران،  الت�شويت منت�شف ليل  اأقفل  وقد 
يوم واحد من �شدور هذا العدد، وجاء الترتيب كالآتي: 

النهار   ،%18.8 21.1%، الحياة  ال�شفير   ،%36.8 الأخبار 
14.9%، الم�شتقبل %8.4.

في  "الغاوون"  اّتبعته  ال��ذي  النظام  اأن  بالذكر  جدير 
اإل ب�شوت واحد لكل جهاز حا�شوب،  ت�شويتها ل ي�شمح 
على عك�ش معظم المواقع التي تترك الت�شويت مفتوحاً 
بعدد غير نهائي من الأ�شوات للحا�شوب الواحد ما ُيفقد 

ال�شتفتاء م�شداقيته ونزاهته.

كتب غ�ّسان جواد
ف��ت��ح ع��ي��َن��ي��ه ل��ي��ط��ّل م���ن ال���ن���اف���ذة. لم 
الذي  وال�شباح  ب��ع��د.  ال�شم�ش  ت�شرق 
ينتظره تاأّخر على ج�شر النوم.  فر�ش 
اأم�شكه  ال�شوء.  اأمام  واأحالمه  اأنفا�شه 

من يَديه و�شاعده على العبور.
***

على ال�شارع خيالت الأ�شجار في الماء. 
بقعة تمت�ّش �شورة الأوراق والأغ�شان. 
لوحة �شوء مهملة في متحف الأقدام 
وال�����ش��ي��ارات. اأق���ف اأم���ام ال��ل��وح��ة، اأرى 
وجهي بين الأ�شجار وتحت الماء. اأدور 
حولها ك�شائح اأجنبي. لي�ش معي كاميرا.
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كلمة  ُت�شتخدم  م��ا  ن���ادراً 
ا�شم  لأنها  "اإله" ك�شفة 
واحدة  م���ّرة  اإ���ش��م؟  واأيُّ 
للنابغة  "مهّم"  بيت  وف��ي  وردْت، 
ال��ذب��ي��ان��ي ف��ي م��وق��ع �شفة لتُدلَّ 
في  القد�شّية  درج����ات  اأع��ل��ى  على 
الجزيرة  ن�����ش��ارى  ذك���ره  معر�ش 
بالكثير  م�شحونة  وه��ي  العربية، 

من الدللت التي �شاأقف عليها.
حدث هذا:

المكان: الجزيرة العربية
اإل���ى 150 عاماً  ال��زم��ان: م��ن 100 
)ت��ق��ري��ب��اً( ح�شبما  الإ����ش���الم  قبل 

ُيوؤّرخ ال�شعر الجاهلي
المو�شوع: حوار الأديان

ال�شاعر: وثنّي عربّي
المخاطب: ن�شرانّي

ه��ذا ه��و الإط����ار ال��ع��ام، لكن ماذا 
ال�شعري  البيت  النابغة بهذا  فعل 

الغريب والقائل:
ودي�ن�ُه�م الإل���ه  ذاُت  م�ج�ّل��ُت��ه��م 
الَعواقِب غيَر  ي��رج��وَن  فما  قويٌم 

ن�شّميه  لما  يوؤ�ّش�ش  ال��ذي  النابغة 
"حوار الأدي��ان والثقافات"،  اليوم 
يك�شف لنا عن مو�شَعين اأ�شا�شيَّين 
التوقف  اأوّد  وال���دلل���ة  اللغة  ف��ي 
"المجّلة"  الأّول  ع���ل���ي���ه���م���ا: 
واليوم،  الأم�������ش  ب��ي��ن  وم��دل��ول��ه��ا 
وال���ث���ان���ي م��ف��ه��وم ال��ق��دا���ش��ة بين 

ال�شم وال�شفة من منظور اأو�شع.
ولأن المجّلة وتطّورها وانت�شارها 
اليوم قد �شّكل محوراً اأ�شا�شياً لما 
ى بعملية نقل المعرفة وحوار  ُي�شمَّ
مكان،  ك��ّل  ف��ي  والن�شر  الثقافات 
وكذلك لما لمفهوم القدا�شة من 
غير  و�شيوع  ناحية،  م��ن  خ��ط��ورة 
م�شبوق من ناحية اأخ��رى، فاإنني 
اأط��روح��ًة ما بين هاَتين  �شاأحاول 

الدللَتين.
المق�شود  الإله"  ذاُت  "مجّلتهم 
"كتابهم  ال���ي���وم  ب��ل��غ��ت��ن��ا  اإذاً  ب��ه��ا 
تعني  ف��ال��م��ج��ل��ة  �ش"...  ُمقدَّ
اأعلى  الإله" هي  "الكتاب" و"ذات 
قبل  ذك��رن��ا  كما  القد�شّية  �شفات 

قليل.
وكما اأو�شحت في مو�شع اآخر في 
كتابي "مجلة لقمان" )من�شورات 
الجمل(، فاإن كلمة "مجّلة" جاءت 
مقّد�ش"  "كتاب  لتعني:  وح��ده��ا 
بالعودة اإلى الرواية التي يذكرها 
ابن ه�شام عن لقاء الر�شول محمد 
ال��ع��رب يومذاك  اأح���د حكماء  م��ع 
وهو �شويد بن ال�شامت الذي كان 

يقراأ في ما اأ�شماه "مجّلة لقمان" 
والذي كما يّت�شح من الرواية اأنه 
نوع من كتاب مقّد�ش لم نعثر على 

اأثٍر له... بالطبع!
وبعد  اإذاً  "المجّلة"  ه��ذه  انتقلت 
اأكثر من ع�شرين قرناً من ال�شماء 
اإلى الأر�ش ومن الأر�ش اإلى ما هي 
البتذال  ال�شيوع وحتى  عليه من 
اأن  ي�شتطيع  اأح��د  والمّجانية، ول 
يتتّبع خّطها البياني في الو�شول 
اإل��ي��ه، لأن ثمة هّوة  اآل���ت  اإل���ى م��ا 
كبيرة قد تكون مرتبطة بالتاأريخ 
ال���ع���رب���ي وم���ط���ّب���ات���ه وف���ج���وات���ه 

المتعّددة في كّل ع�شر وزمان.
لكن على اأي حال بالتاأكيد لم تعد 
المجلة "كتاباً مقّد�شاً"، بل �شارت 
ك�����ش��ك��وًل وف����ي اأح�����ش��ن الأح������وال 
حتى  اأو  ت��ّي��ار  اأو  لجماعة  ملتقى 
لفرد اأو موؤ�ّش�شة ما، في اخت�شا�ش 
ال�شم�شي  الطيف  األ���وان  وبكّل  ما 
وال��غ��ي��ه��ب��ي م���ع���اً. وال���ط���ري���ف في 
الأمر هو هذه المفارقة بين حالها 
ف���ي الأم�������ش وال���ي���وم، واأع���ذرون���ي 
المطابقات  ف��ي  ال�شتر�شال  على 
المجاّلت  اأح��وال  في  والمقارنات 

واألوانها واأجنا�شها في ع�شرنا.
اأم����ا ال��ق��د���ش��ّي، ف��ن��ح��ن ن��ع��رف اأن 
العرب في كّل تاأريخها كانت تعرف 
ثالثة اأنواع من المقّد�ش: المجّرد 

اأو المطلق، الم�شخ�شن، اللغوّي.
ال��م��ت��م��ّث��ل بالحجر  ال��م��ج��ّرد ه���و 
الأ���ش��ود ال��ذي ل يعبِّر عن �شورة 
ل��ك��ائ��ن ول��ي�����ش��ْت ل��ه دلل���ة كيانّية 
اإطالقي كوني  تعبير  اإن��ه  معّينة. 
يحمل دللته القد�شّية عبر تاأريخ 
الديانة الموؤمنة به ابتداًء بالنبي 

اإبراهيم.
ه�����ذا ال����ن����وع م����ن ال���م���ق���ّد����ش هو 
م��ن اأق���دم الأ���ش��ك��ال ال��ت��ي عرفتها 
ال�شعوب  مختلف  ل��دى  الب�شرية 
ق��ب��ل اأن ي��ت��ط��ّور ل��ي�����ش��َل اإل����ى ما 
اأ�شّميه ب� "الُم�شخ�شن" اأي تحويل 
ال�شكل المجّرد المطلق اإلى �شورة 
اأو نباتية على  اأو حيوانية  ب�شرية 
كثمرة...  ح��ت��ى  اأو  ���ش��ج��رة  ���ش��ك��ل 
هذا الم�شخ�شن هو ال��ذي ي�شّمى 
�شعوب  ع��رف��ت��ه  وق����د  "الوثن"، 

الأر�ش اأي�شاً.
اأي  "اللغوّي"  وه���و  ال��ث��ال��ث  اأم����ا 
ولغة  كمفردة  بالتعبير  المرتبط 
اأو  ال��رم��زّي��ة  التعبير  ب��اأ���ش��ك��ال  ل 
ال��م��رّم��زة الأخ���رى المعروفة في 
القدا�شات. هذا النوع من المقّد�ش 
هو الذي ُيعرف بالكتاب تارة اأو بكل 

اأ�شكال التعبير والأداء ال�شوتي ذات 
واأ�شهر  والإيماني،  الديني  البعد 
ما جاءنا منه هي الكتب المقّد�شة 

جمعاء.
لكن، وفي هذه النقطة بالذات، اأوّد 
اأن األفت النظر اإلى اأنه كان ثمة في 
تاأريخ العرب نموذج لمقّد�ش لغوّي 
المعروفة  ال�شموية  الكتب  غير 
و"الإنجيل"  "التوراة"  وه�����ي 
الت�شل�شل  ح�����ش��ب  و"القراآن" 
التاأريخي، األ وهو ال�شعر الجاهلي 
ا�شتثنينا  اإذا   - ن��ع��رف  لأن��ن��ا  ذل��ك 
�شكوك طه ح�شين - اأن نماذَج من 
هذا ال�شعر كانت ُمعلَّقًة في الكعبة، 
وه��ي المكان الأق��د���ش ل��دى عرب 
الجاهلية والإ�شالم من بعد. هذه 
الن�شو�ش التي تبدو كاأنها ف�شول 
لكتاب �شفاهي ُمتوّزع بين الحكمة 
وال���ف���رو����ش���ي���ة وال����ح����ب و�����ش����وؤون 
الحياة العامة تحتوي ُمُثل الكتب 
المقّد�شة المعروفة. ما معنى هذا 
"معّلقٌة" في  هي  ولماذا  الت�شابه 

اأقد�ش مكان؟
الغريب في الأمر اأننا اإذا ما عدنا 
الإ�شالمية  ال���دع���وة  ت���اأري���خ  اإل����ى 
لدى  محّمد  الر�شول  اأن  وعرفنا 
دخ��ول��ه م��ّك��ة وج���د ف��ي��ه��ا الأن�����واع 
ال����ث����الث����ة الآن������ف������ة ال�����ذك�����ر من 
المطلق  المجّرد  وه��ي:  المقّد�ش 
الأ�شود"،  ب�"الحجر  م���م���ّث���اًل 
ب�"ُهَبل"  م��م��ّث��اًل  وال��م�����ش��خ�����ش��ن 
ال�شنم الوحيد الذي كان في مّكة 
والمقّد�ش  الر�شول،  حّطمه  وق��د 
اللغوي الذي كان معّلقاً في �شقف 
ذلك  منذ  ي�شّمى  م��ا  وه��و  الكعبة 
"المعّلقات"... فماذا فعل  الحين 

الر�شول؟
اأن��ه حّطم  على  الموؤّرخون  ُيجمع 
المعّلقة،  الق�شائد  واأزال  "ُهَبل"، 
"الحجر  ����ش���وى ع��ل��ى  ُي���ب���ِق  ول����م 
حالياً.  ال��م��وج��ود  وه���و  الأ�شود" 
بكل  الإ������ش�����الم  اأط�������اح  ل���ق���د  اإذاً، 
اأ�شكال المقّد�ش الأخ��رى اللغوية 
على  اإل  ُي��ب��ِق  ول���م  والم�شخ�شنة 
�شكله المطلق المجّرد! األي�ش لهذا 
الإ�شالم  بموقف  عالقة  ال��ح��دث 
"وال�شعراء  الت�شوير وال�شعر  من 

يتبعهم الغاوون"...
ل��م ي��ق��ف اأح����د ع��ل��ى ه���ذا الحدث 
التاأريخي الديني الفل�شفّي الكبير. 
ربما لأن اأي جواب عن �شوؤال بهذا 
م�شافه  اإل�����ى  ي���رق���ى  ل  ال��ح��ج��م 
القد�شّي ولهذا ظل �شوؤاًل اأوحَد... 

�شوؤاًل ذا اإله!

"�شارع  العراقي" على مر�شى �شاطئ دجلة في  ال�شعر  "بيت  اأق��ام 
زاهر  ال��ع��راق��ي  لل�شاعر  اأ���ش��ب��وح��ًة  ال��ت��م��ث��ال(،  )ق���رب  المتنّبي" 
ار، و�شارك فيها الناقد يو�شف  الجيزاني، قّدمها ال�شاعر زعيم ن�شّ
اإ�شكندر وال�شاعر ن�شير غدير والمخرج ال�شينمائي ب�شير الماجد. 

والجيزاني الذي يقيم في الوليات المتحدة منذ العام 1997، من 
مواليد بغداد 1948، واأحد �شعراء جيل ال�شبعينيات في العراق.

حيدر اليا�سري  
مواليد  ع���راق���ي  ف���ّن���ان 

.1965

الفنون  "معهد  خ��ّري��ج 
الجميلة في الب�سرة".

غ�����ادر ال����ع����راق ال��ع��ام 
"حرب الخليج  1990 بعد 

الثانية".
في  معار�سه  اأول  اأق��ام 
بن�سلفانيا  ايري،   مدينة 
العام 1993، و�سارك بعد 
عّدة،  معار�ض  في  ذلك 
وم�ستركة،  �سخ�سية 
ال��والي��ات  مختلف  ف��ي 
االأميركية  مثل وا�سنطن 

و�سيكاغو وديترويت...
يقيم حالياً في الواليات 
االأميركية، وهو  المتحدة 
الفنانين  "جمعية   ع�سو 
الت�سكيليين االأميركيين 

للبورتريه".

اأّن ال���روائ���ي���ة ال�����ش��وري��ة ه��ي��ف��اء ب��ي��ط��ار ب��ال��غ��ت ك��ث��ي��راً ف���ي ال��ت��ع��ب��ي��ر ع���ن غ��ي��رت��ه��ا م����ن  زم��ي��ل��ه��ا ال����روائ����ي ال�������ش���وري ال���م���ع���روف ي��ا���ش��ي��ن رف���اع���ي���ة، حيث 
عنوان  ح��م��ل��ت  ال���ت���ي  الأخ����ي����رة  رف���اع���ي���ة  رواي�������ة  ع��ل��ى  وان��ف��ع��ال��ي��ة  م��ج��ان��ي��ة  ب��ط��ري��ق��ة  ف��ي��ه  ت��ه��ّك��م��ت   )2009 ح����زي����ران  )"ال�شفير" 17  م���ق���اًل  ك��ت��ب��ت 
كمو�شوعة  الجن�ش  ت��و���ّش��ل  ع��ل��ى  ق��ام��ت  ال��ت��ي  رواي��ات��ه��ا  معظم  لنعت  الأم����ر  حقيقة  ف��ي  ت�شلح  ك��ان��ت  اأو���ش��اف��اً  دًة  م���ع���دِّ ال�����ش��اق��ي(،  )دار  "اأهداب" 
بت�شتاهل"! "م�شّلية" و"ما  ح���ك���اي���ة  م����ج����ّرد  ال���م���ق���ال  اع���ت���ب���ر  ال�������رّد  ع����ن  ت����رّف����ع  ال������ذي  رف���اع���ي���ة  ك���ب���ي���رة.  ف��ن��ي��ة  ق��ي��م��ة  ت��ح��م��ل  ل  م��ج��ان��ي��ة  اإث��������ارة 

النق�شبندي،  ه��ان��ي  ال�����ش��ح��اف��ي  ال�����ش��ع��ودي  "اأدب" و"موهبة" ال���ث���ري  م��دي��ح  ف���ي  ب��ع��ي��داً  ذه��ب��ت  ق���د  ل��ب��ن��ان��ي��ة  ���ش��ح��ف��اً  اأّن 
الفر�شَة  "فبركاُت" ال��م��ن��ع  "�شاّلم" اأع���ط���ت  ال��م��ع��ن��ون��ة  اإح���داه���م���ا  ���ش��ط��ح��ّي��َت��ي��ن،  ب��رواي��َت��ي��ن  ال���رواي���ة  ع��ال��م  دخ���ل  ال����ذي 
ال��م��ن��ا���ش��ب��ة ل��ب��ع�����ش ه�������وؤلء ال�����ش��ح��اف��ي��ي��ن وال����ن����ّق����اد ال��م��ن��ت��ف��ع��ي��ن لم���ت���داح���ه���ا وع������دم ت���ف���وي���ت ف���ر����ش���ة ل����الإ�����ش����ادة بها 
وب�����ش��اح��ب��ه��ا ال������ذي ط��ال��م��ا اأ����ش���ك���ره���م ب��ق��ول��ه اإن������ه ل���م ي������رّف ل���ه ج��ف��ن ع��ن��دم��ا غ���رق���ت ب���اخ���رت���ه ال��خ��ا���ش��ة ف���ي البحر! 

�شمحان  اإ�شالم  ال�شاعر  الزميل  على  عّمان" الظالمّية  بداية  "محكمة  حكمت 
اأ�شدر  اأردن��ي، حيث  بال�شجن عاماً كاماًل ودف��ع غرامة مقدارها 10 اآلف دينار 
"اإهانة  مثل  فكاهية  تهماً  اإليه  موّجهاً  الحكم  �شحادة  نذير  "القا�شي" الغراب 
ال�شعور الديني والإ�شاءة اإلى اأرباب ال�شرائع ال�شموية"، على خلفية ديوانه ال�شعري 
"بر�شاقة ظّل". �شمحان الذي �شي�شتاأنف القرار راأى اأن الغاية منه هي "اإر�شاء 

ال�شلطة ال�شا�شية لبع�ش الأطراف المتزّمتة".

المكان: "كتركت م�شر".
الزمان: 7 يوليو.

الحدث: حفل زفاف ال�شاعرة 
ال���م�������ش���ري���ة ال���ج���م���ي���ل���ة رن����ا 

التون�شي.
... وبالرفاه والق�شائد.
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اللبناني  ال�����ش��اع��ر  اأ����ش���در  ح��ي��ن 
الأخير  ك��ت��اب��ه  ب��ي�����ش��ون  ع��ّب��ا���ش 
)دار  مقا�شاتنا"  ي��اأخ��ذ  "الموت 
ال�شاقي(، �شارع اأكثر من �شاعر في المقهى 
اإلى اإطالق "�شّفارات النميمة" على بي�شون 
ب��اع��ت��ب��ار اأن���ه ا���ش��ت��ّل ال��ع��ن��وان م��ن ق�شيدة 
تران�شترومر  توما�ش  ال�شويدي  لل�شاعر 
والتي تقول: "يحدث في منت�شف الحياة/ 
الإن�شان/  مقا�ش  لياأخذ  ال��م��وت  ي��اأت��ي  اأن 
لكن  الحياة/  وت�شتمّر  الزيارة  هذه  ُتن�شى 

ب�شمت ُتخاط البّزة".
�شياق  في  ذلك  ن�شرت  نف�شها  "الغاوون" 
���ش��ج��ال ب��ي��ن��ه��ا وب���ي���ن ب��ي�����ش��ون، ك��م��ا كتب 
الديوان  ع��ن  م��ق��اًل  وازن  ع��ب��ده  ال�����ش��اع��ر 
ق�شية  باعتباره  العنوان  ماً  مقدِّ المذكور 
اأو "لط�شة" اأو "ِتْعلمية" على �شاعر يعتبر 
قطباً في الوقت الراهن، وجارت وازن في 
�شاعر  م��ن  واأك��ث��ر  اأردن���ي���ة،  ذل��ك �شحافية 
اأثناء  بي�شون  اأ���ش��دق��اء  م��ن  المقهى  ف��ي 
ح�شوره، وفي غيابه يحّولون ال�شداقة اإلى 
"نميمة النمائم". جّلهم اعتبر اأن بي�شون 
ال�شعرية لأنه لم يذكر  وقع في الخطيئة 

ق�شيدة  م��ن  عنوانه  اقتب�ش  اأن���ه 
اأنه  مع  ال��م��ذك��ورة،  تران�شترومر 

اأحد اأ�شّد معجبي هذا ال�شاعر.
واأعتقد اأن بي�شون لو كان متنّبهاً 
اإلى مو�شوع الت�شابه بين عنوانه 
اأ�شار  لكان  تران�شترومر  وجملة 
اإل��ى ذل��ك، وال��دل��ي��ل اأن��ه �شبق اأن 
"الج�شد  ب��ع��ن��وان  دي���وان���اً  اأ���ش��در 

بال معّلم" وقد اأ�شار على الغالف الخلفي 
ال��ع��ن��وان ه��و تحريف لأحد  ب���اأن  ل��ل��دي��وان 

عناوين �شار: "المطرقة بال معّلم".

وبالرغم من �شدور مقالت كثيرة تمتدح 
العنوان وحده فح�شب، فال باأ�ش في القول 
في  "الق�شية" يقع  ه��ذه  عند  الوقوف  اإن 
"اللعب"، فثمة الع�شرات  اأو  ال�شذاجة  باب 
الم�شتّل  اأو  المت�شابهة  الكتب  عناوين  من 

بع�شها من البع�ش الآخر. 
ل��ك��ن ال��ق�����ش��ي��ة ل��ي�����ش��ت ف���ي ال��ع��ن��اوي��ن بل 
النقد  ج��وه��ر  اإن  ولنقل  الم�شامين،  ف��ي 
ولي�ش  ال��ن�����ش��و���ش  ع��ل��ى  ين�شّب  اأن  ي��ج��ب 
النميمة  لكن  ال��ع��اب��رة،  الكلي�شيهات  على 
من  عنوان  على  يرّكزون  الكثيرين  تجعل 
من  الكثير  اأن  مع  هناك،  من  وجملة  هنا 
ن�شو�ش  م��ع  تت�شابه  العربية  الن�شو�ش 
اأجنبية وحين يلجاأ اأحدهم اإلى تبيان ذلك 

يتهم بالقدح والذم وهلّم جراً.
طويلة  ق�����ش��ة  ال���ع���ن���اوي���ن  ول�"�شرقة" 
ال�شحافي  اإليها  ي�شير  كثيرة  وم��داخ��الت 
ه��ان��ي ال��خ��ي��ر ف��ي م��ق��ال��ة ب��ع��ن��وان ظاهرة 
العربية،  ال��م��وؤل��ف��ات  ف��ي  العناوين  ت�شابه 
فالت�شابه بالعناوين اأحياناً يكون مق�شوداً، 
واأحياناً اأخرى عفوياً عن ح�شن نّية وذلك 
اأو  ال��ع��ن��وان،  اخ��ت��ي��ار  ف��ي  ال��ت�����ش��ّرع  نتيجة 

لعتقاد الأديب باأن اأحداً قبله لم ي�شتعمله. 
تت�شابه  الب�شر  فعقول  ذلك  في  غرابة  ول 
ال��م��ع��ان��ي. ير�شد ه��ان��ي الخير  ت��اأدي��ة  ف��ي 

م��ج��م��وع��ة ع��ن��اوي��ن م��ت�����ش��اب��ه��ة، ف��ف��ي عام 
ال�شعري  دي��وان��ه  قّباني  ن��زار  اأ���ش��در   1949
الثالث تحت عنوان "�شامبا" وا�شتهلك هذا 
الديوان في طبعته الأولى 29 �شفحة من 
القطع ال�شغير. وبعد ثالث �شنوات اأ�شدر 
مواطنه ال�شاعر الحلبي علي الزيبق ديوانه 
ال�شعري الأول تحت عنوان "�شامبا" اأي�شاً، 
ف���ي ط��ب��ع��ة اأن��ي��ق��ة ت��م��ّي��زت ب��غ��الف جميل 
 30 ال��دي��وان  ه��ذا  وا�شتهلك  وب��ورق فاخر. 
�شفحة من القطع ال�شغير.  ويبدو اأن نزار 
قباني اغتاظ من زميله الزيبق، فبادر اإلى 
"�شامبا"  دي��وان��ه  من  ثانية  طبعة  اإ���ش��دار 
في العام 1957 تمّيزت بغالف فريد لجهة 
داخلية  وب��ر���ش��وم��ات  والأل�����وان،  الت�شميم 
م����وّزع����ة ع��ل��ى ك���ام���ل ���ش��ف��ح��ات ال���دي���وان 
الفنان  بتوقيع  �شفحة   53 ا�شتهلك  ال��ذي 
يقول  م��ن  )ثمة  اإ�شماعيل  اأده���م  ال�شوري 
ديوان  عنوان  ا�شتوحى  قد  قباني  ن��زار  اإن 
لل�شاعر خليل مردم  "�شامبا" من ق�شيدة 
بك، حملت ا�شم "الرق�ش" وهي �شادرة في 

دم�شق العام 1939(. 
الحلبي  ال�شاعر  ب��اأن  الخير  هاني  ي�شيف 

ع��ل��ي ال��زي��ب��ق ل���م ي����رق له 
ديوانه  اأن  ف��اأع��ل��ن  الأم����ر، 
عنوان  ���ش��ي��ح��م��ل  ال���ث���ان���ي 
"اأ�شاطير نهد"، ول يخفى 
على القارئ اأن نزار قّباني 
ك���ان ق��د اأ����ش���در ف��ي العام 
ال�شعري  دي����وان����ه   1948
ال�����ث�����ان�����ي ت����ح����ت ع����ن����وان 
الحلبي،  ال�شاعر  اأن  اإل  نهد"،  "طفولة 
ول�شبب غير معلوم، عاد وتراجع، ولم ينّفذ 

ما وعد به القّراء.

محمد الحجيري

هنا  م���ن  ع��ن��اوي��ن  "�شرقوا"  ك��ث��ر 
اإلى ذلك،  اأحد  وهناك ولم يتطّرق 
والغريب اأن يبقى هذا الأمر متعّلقاً 
فح�شب.  المذكور  بي�شون  بديوان 
ل يخفي الأخير تاأّثره بالكثير من 
اليوناني  م��ن  الغربيين  ال�����ش��ع��راء 
الفرن�شي  اإل����ى  ري��ت�����ش��و���ش  ي��ان��ي�����ش 
رينيه �شار، وهكذا هي كتابة ال�شعر 
نتيجة  الأ�����ش����ك����ال  م����ن  ���ش��ك��ل  ف����ي 
�شاعر  م��ن  لي�ش  م��ت��ع��ّددة،  ق����راءات 
باأحد،  يتاأّثر  لم  ال�شماء  من  ل  منزَّ
دروي�ش  م��ح��م��ود  الفل�شطيني  م��ن 
�شعر  ع�شق  ال��ذي  الع�شر(  )متنّبي 
الإ�شباني لوركا وا�شتعاده في �شعره، 
اإل���ى اأن�����ش��ي ال��ح��اج ال���ذي ي��ق��ول اإن 
اأن يخفى  دون  �شخ�شي، من  �شعره 
الكثير من  ا�شتوحى  اأن��ه  اأح��د  على 
الفرن�شي، من  ال�شعر  ق�شائده من 
ولوتريامون  وبودلير  واأرت��و  رامبو 
و�شوًل اإلى الكتاب المقّد�ش وبع�ش 
اأن  نعلم  ون��ح��ن  ال��ل��ب��ن��ان��ي.  ال�شعر 
ال�����ش��اع��ر وال��ن��اق��د ال��ع��راق��ي كاظم 
جهاد اأ�شدر كتاباً بعنوان "اأدوني�ش 
منتحاًل" ف�شح فيه �شرقات اأدوني�ش 

ف���ي ���ش��ع��ره ال�����ذي ه����و، ك��م��ا يقول 
"�شعر العجز عن النخراط  جهاد، 
وعدم القدرة على مقاربة "ال�شوّي" 
مقاربة حّقة. عجز يزّيف هنا اأي�شاً 
وذاته  ه��و  يتعامل  ل  عندما  نف�شه 
باعتباره عجزاً". وهو �شعر تنح�شر 
كاظم  درا�شة  قّدمت  التي  رثائياته 
التفّجع  بين  عليها،  �شواهد  جهاد 
وا���ش��ت��رج��اع ب��الغ��ة اآف��ل��ة اأج��م��ل ما 
فيها مقتطع من خطابات الآخرين 
ل  وال��ت��ي  بخطابه  ع���ادة  المل�شقة 

ت�شتطيع دائماً راأب �شدوعه.
اأن��ه لو كان ثمة نقد جّدي  الأرج��ح 
العالم العربي لُوجدت ع�شرات  في 
بع�شها  م���ن  م�����ش��ت��ّل��ة  ال��ن�����ش��و���ش 
نقوم  ذل���ك  ع��و���ش  لكننا  ال��ب��ع�����ش، 
ب��ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ع��ن��وان م��ن ه��ن��ا اأو 
اأو  �شهواً  ت  تنا�شّ هناك  م��ن  جملة 
عمداً مع اأخرى �شبيهة ل�شاعر اآخر. 
"�شراخ  عبارة  مثاًل  وجدنا  اإذا  هل 
�شابق  ���ش��اع��ر  ن�����ش  ف��ي  الأ�شجار" 

بزيع  �شوقي  ال�شاعر  ونتهم  نذهب 
باأنه �شرقها؟ وهل اإذا ا�شتوحى وديع 
�شديقه  م��ن  عناوينه  اأح���د  ���ش��ع��ادة 
نقلب  ب���ول�������ش  ����ش���رك���ون  ال����راح����ل 
اأن روحية  الدنيا عليه )نتذّكر هنا 
والفال�شفة  ال�����ش��ع��راء  م��ن  ال��ك��ث��ي��ر 
�شعادة من  ودي��ع  �شعر  موجودة في 
اآلن غين�شبرغ اإلى �شوقي اأبي �شقرا 

اإلى نيت�شه وغيرهم(؟
بول  ال�شاعر  اأن  ع��ن  ت��ح��ّدث��وا  ُك��ُث��ٌر 
�شاوول ا�شتعار عنوان ديوانه "الهواء 
ال�شاغر" من ديوان ل�شاعر فرن�شي 
فهل  ال�شاغرة"،  "الحرارة  بعنوان 
في  ت�شابه  لمجّرد  ال��دي��وان  نن�شف 

العنواَنين؟
وازن  ع��ب��ده  ال�شاعر  اأ���ش��در  وح��ي��ن 
"حياة معّطلة" وه��و يعمل  دي��وان��ه 
اأحد  ق���ال  "الحياة"،  ج���ري���دة  ف���ي 
ال�شعراء مازحاً اإن وازن قّلد ال�شاعر 
اإ�شماعيل الفقيه الذي اأ�شدر ديواناً 
بعنوان "النهار المعطل" حين كان 

يعمل في جريدة "النهار".
بن  ح�شين  ال�شحافي  اأن  وُي����روى 
ديوانه  لإ���ش��دار  ي�شتعّد  ك��ان  حمزة 

ال���ي���ت���ي���م ب���ع���ن���وان م�����ش��ت��وح��ى من 
ال�����ش��اع��ر ج���اد ال���ح���اج ف��ل��ف��ت نظره 
في اللحظة الأخيرة ال�شاعر �شارل 
يفّت�ش  جعله  ال��ذي  الأم���ر  �شهوان، 
عن عنوان اآخ��ر، على اأن دي��وان بن 
العبارات  من  الكثير  ت�شّمن  حمزة 
ونوري  ح��ّج��ار  ب�شام  م��ن  الم�شتّلة 
اأيام قراأنا  الجّراح وغيرهما. وقبل 
ار  الخ�شّ الرحيم  عبد  المغربي  اأن 
"نيران  ب���ع���ن���وان  دي�����وان�����اً  اأ�����ش����در 
�شديقة"، ولم يُدر في خلد ال�شاعر 
المغربي اأن ثمة مجموعة ق�ش�شية 
الأ�شواني  عالء  الم�شري  للروائي 
 2004 العام  بالعنوان نف�شه �شدرت 
لدى "دار ميريت". فهل نجعل من 
هذا  ب��اأن  علمنا  مع  ق�شية  العنوان 
هل  �شعر؟  كتاب  وذاك  ة  ق�شّ كتاب 
نهاجم ال�شاعر المغربي طه عدنان 
"اأكره  ب��ع��ن��وان  اأ����ش���در ك��ت��اب��اً  لأن����ه 
ال�شاعر  ���ش��ب��ق��ه  ح��ي��ن  ف���ي  الحب" 
اإ���ش��دار ق�شيدة  ف��ي  ال��ع��وي��ط  عقل 

بالعنوان نف�شه.
اأ�شدروا  ثمة ثالثة كّتاب عالميون 
"العار".  واح�������د:  ب���ع���ن���وان  ُك���ُت���ب���اً 
نوبل"  "جائزة  ل���ح���ام���ل  الأول 
والثاني  كويتزي،  اأفريقي  الجنوب 
ر�شدي،  �شلمان  الهندي  لالإنكليزي 
والثالث للبنغالية ت�شليمة ن�شرين. 
"غ�شب"  ب���ع���ن���وان  رواي�������ة  وث���م���ة 
ل��ل��روائ��ي الأم���ي���رك���ي ف��ي��ل��ي��ب روث 
ل�شلمان  نف�شه  ب��ال��ع��ن��وان  واخ����رى 
بعنوان  رواي���ة  ثمة  اأي�����ش��اً  ر���ش��دي. 
واأخرى  كافكا  ل��ف��ران��ز  "اأميركا" 
اللبناني  للروائي  نف�شه  بالعنوان 
رب��ي��ع ج��اب��ر. وح��ي��ن اأ���ش��درت رجاء 
الريا�ش"  "بنات  رواي��ت��ه��ا  ال�شانع 
بع�ش  تهافت  �شعبياً  نجاحاً  ولقت 
اإلى  الن�شر  ودور  والكاتبات  الكّتاب 
اإ�����ش����دار ع���ن���اوي���ن م�����ش��اب��ه��ة مثل: 
الريا�ش"  "�شباب  اإيران"،  "بنات 
هنا  ن�شتعيد  اأن  علينا  ج���ّراً.  وه��ل��ّم 
ما قاله رولن بارت عن اأن العنوان 
الرغبة  ال��ق��ارئ  ف��ي  يثير  اأن  يجب 
في ال��ق��راءة، وه��ذا ما يحاول فعله 
ال�شعوديين  ال��ك��ّت��اب  م���ن  ج��م��ه��رة 

الطفرة  ت��ل��ّق��ف  ي���ح���اول���ون  ال���ذي���ن 
الروائية في بالدهم.

ت���ج���رب���ة م���م���ّي���زة ف����ي مجال  ث���م���ة 
لدى  نجدها  والنتحال،  القتبا�ش 
الذي  ب�شام حّجار  اللبناني  ال�شاعر 
ي��ق��ول ف���ي ح��دي��ث ���ش��ح��اف��ي ُن�شر 
ال�شوري  ال�شاعر  اأج��راه  وفاته  بعد 
من  "كل   :2001 العام  دي��اب  �شالح 
لأفتتح ن�شاً من  �شيئاً  اأقتطف منه 
ن�شو�شي هو بالتاأكيد كاتب ع�شقته 
�شواء اأكان بورخي�ش اأو بي�شوا اأو ابن 
بي  يبلغ  ن�شو�ش  هنالك  ع��رب��ي... 
مقدار اإعجابي بها درجة اأنني اأفّكر 
اأكتب  اأن  اأن��ه ل ج��دوى من  اأحياناً 
هذه  اأ�شاهي  لن  لأنني  نف�شي.  اأن��ا 
خ�شو�شاً  فعلت،  مهما  الن�شو�ش 
بورخي�ش،  م��ث��ل  ه�����وؤلء  ب��ع�����ش  اأن 
قراأت  ك��ّت��اب  م��ج��ّرد  لي�شوا  بي�شوا، 
لهم اأو اأقراأهم، اإنهم كّتاب ي�شكنون 
اأعاود قراءة  اأنني  اإلى درجة  عي�شي 
اأما  ت���وّق���ف،  دون  م���ن  ن�����ش��و���ش��ه��م 

اأن  ال�����ش��وؤال  م��ن  المق�شود  ك��ان  اإذا 
تلهم فكرة  التي  ال�شواهد هي  هذه 
الن�ش، فاأقول لك اإنني لو اأريد ذلك 
لما توانيت عن انتحال اأي ن�ش من 
با�شمي  واأوّقعه  اأترجمه  ن�شو�شهم 
بورخي�ش  ع��ن��وان  انتحلت  لقد  اأن���ا. 
عمداً، لكي اأقول اإنني ل اأكت�شف في 
ال�شعر  اأفعل قارة جديدة ل في  ما 
هذه  تطابقت  واإن��م��ا  النثر  ف��ي  ول 
اأخرى،  اأحا�شي�ش  م��ع  الأحا�شي�ش 
ف��ال ب��اأ���ش م��ن ي���دري م��ن اأي���ن اأتى 
�شار،  رينيه  اأو  بي�شوا  اأو  بورخي�ش 
ما  نفعله حيال  اأن  ن�شتطيع  ما  كل 
كتبوه هو اأن نقراأهم مراراً وتكراراً 
لكي نحيا في دعة الأحا�شي�ش التي 
بعدهم  م���ن  نمتلكها  اأن  اأع��ط��ون��ا 
الرمل"  "كتاب  ف��ي  وبف�شلهم". 
بورخي�ش من عنوان  يحاكي حّجار 
الكتاب، وي�شافر في الحفر اللغوي، 
ي�شاأل: ما الذي يجمع بين "ال�شفر" 
اللغة  لي�ش  والكهانة؟  �شحراء  في 
وح�����ش��ب، ب��ل ال�����ش��ح��ر ال����ذي يالزم 
ال���ذي ه��و خلف  ال�����ش��ح��راء  منطق 
ال��م��ن��ط��ق، ف��ف��ي ال�����ش��ح��راء جهات 

ولي�شت  ال�شماء،  نجوم  اإليها  ت�شير 
الم�شافر  ي�شلكها  التي  هي  الطرق 
الذي  الم�شافر  هو  بل  ب��ه،  لتف�شي 
�شعياً،  يخطها  اإذ  بالطرق،  يف�شي 

اإلى الجهات".
لب�شام  ع��ب��ارة  ث��م��ة  اأن  ه��ن��ا  ن��ت��ذّك��ر 
ن�شف  الظهر  "اأ�شفل  تقول  حجار 
لل�شاعر  دي������وان  وث���م���ة  تّفاحة"، 
بعنوان  ح��ب�����ش  ا���ش��ك��ن��در  ال��ل��ب��ن��ان��ي 
"دار  ل��دى  �شدر  تفاحة"  "ن�شف 
الأم����ر  م���ن  ن���وؤّل���ف  ف��ه��ل  النهار"، 

ق�شية، ونقيم الدينا ونقعدها؟
ب���اأن ديواناً  ق��ب��ل اأي����ام ق��راأن��ا خ��ب��راً 
لل�شاعر الم�شرية ال�شابة نجاة علي 
"مقابر  ا�شم  يحمل  �شي�شدر قريباً 
زجاجية". وكما يعرف الجميع ثمة 
ديوان �شهير لعّبا�ش بي�شون يحمل 

عنوان "مدافن زجاجية".
الحكاية  ه��ذه  م��ن  ننتهي  اأن  علينا 
بمدافن  واإن  ندفنها،  اأن  علينا  اإذاً، 

زجاجية.

عّبا�ش بي�شون، بري�شة: اأ�شامة بعلبكي.
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ولد ال�ساعر الفرن�سي 
العام  ري��ي  ليونيل 
ا���س��م��ه   .1935
ل��وره��و.  روب��ي��ر  الحقيقي  
في  التبريز  �سهادة  يحمل 
الأدب  الحديث، ويدّر�س  الأدب 
ينحدر  باري�س.  في  الفرن�سي 
منطقة  من  الأب  جهة  من 
البروتون، ومن جهة الأم من 
الأ�سلي  با�سمه  ن�سر  بلجيكا. 
ثالث مجموعات �سعرية هي: 
"�سبل ال�سم�س" )1956(، و"اإذا 
 ،)1961( الظّل"  ا�ست�سلم  ما 
بداأ   .)1965( و"اأ�سطوري" 
الم�ستعار  با�سمه   ين�سر 
من  اب��ت��داء  ري���ي(  )ليونيل 
العام 1970 عندما ن�سر ق�سائد 
اأراغون  لوي�س  قّدمها  جديدة 
في مجلة "الآداب الفرن�سية". 
اأّلف ريي  التالية  ال�سنة  وفي 
"ر�سالة  بعنوان  نظرياً  كتاباً 
حول  اأراغ���ون  اإل��ى  مفتوحة 
للحقيقة"،  الجّيد  ال�ستعمال 
منّظر  ولدة  عن  اأعلن  وبذلك 
عميق لل�سعر وق�ساياه. �ستلي 
حول  اأخ��رى  كتب  الكتاب  هذا 
رامبو والأعمال الغرافية لآلن 
يوانك وجواكين فرير. فاز ريي 
ال�سعرية  اأعماله  مجموع  عن 
ال�سعرية"  "غونكور  بجائزة 
ي�سغل  وه��و   .1995 ال��ع��ام 
حالياً من�سب رئي�س "اأكاديمية 
اأنه  اإل��ى  اإ�سافة  مالرميه"، 
الأوروبية  "الأكاديمية  ع�سو 
مقاطع  هنا  نترجم  لل�سعر". 
"مثل  الطويلة  ق�سيدته  من 

قلعة مهزومة".

ل�شت اأنا من اأنا،
هذا القناع في الليل المجهول

ي�شعد  ال�������ذي  ال���������ش����وت  ه������ذا 
كالنهر

لي�شت خطواته خطواتي
نحن وحيدون في هذا البلد
الذي من ملح وحجر وريح

في حريق الكلمات الكبير هذا
في هذه المراآة المنحرفة.

من اأنت كنت َمن كنت
يعتر�ش  ال�������ذي  ال���م���ّي���ت  ه�����ذا 

طريقي 
هذا ال�شيء من الدم والظّل

الذي يتحّرك ول يتحّرك
تعي�ش بعيداً عن ذاتك،

من هو هذا الوجه الغائب
ت�شحبه  ال������ذي  ال���غ���ري���ب  ه�����ذا 

وراءك
والذي يجّذف �شّد التيار؟

***
لم تعد تكتب منذ زمن طويل،

وبينك  ذات������ك  ب���ي���ن  ال��م�����ش��اف��ة 

تتقّل�ش:
اأنت داخل ف�شاد العالم

ل مّيت ول حي، الكلمات هي 
بيتي، كنت تقول،

اإنها تكمل الزمن الخال�ش.
ما هذا ال�شراج الذي ل ي�شيء،

ه��ذا ال�����ش��وء ال���ذي ف��ي داخلهم 
ول نراه؟

***
ل تقوُل �شيئاً

اأي لعبة درامّية هي لعبتك!
هذه النيران ل تغوي 

اإّلك.
تم�ّشك بال�شبر! اأن�شْت!

اأن�شت اإلى ال�شمت
بالأ�شوات كّلها.

***
كم كانت غريبة،

ن��ف��ح��ات العيد  اأ���ش��ج��ار ال��ح��ب��ر، 
هذه!

كنت تنظر من بعيد اإلى النا�ش 
وهم يحيون.

والخطوات  ت��م��ّر  ال��ت��ي  ال�شاعة 
كّلها كانت داخلي،

ك���ّل���ه���م ي���ب���ت���ع���دون الأ�����ش����دق����اء 
الف�شول

فانو�ش العين، ماذا اأ�شاء اإذاً؟
حتى فر�شّية غيمة

كان من ال�شعب قولها.
***

البرد يخترقك ويوقظك،
اأنت متعّدد وفارغ، ها اأنت

داخل  المتناثرة،  الكلمات  داخل 
ُدوار

 من دون مركز،
 اأن������ت ل اأح�������د، م��ب��ع��ث��ر داخ����ل 

الغياب،
�شائع، بال مكان، ناٍج من اأي 
رحلة، داخل النداوة الجديدة

لأو�شع ن�شيان.
***

اأن����ه غ����ادر ت�����ّواً تمثاله  ك��م��ا ل���و 
الخا�ش،

اّمحى داخل ظّله، انزلق
داخل اختفاء الآثار،

هو ذا،
اأخّف من ج�شد من ال�شباب،

اأكثر واقعية من كائن حي،
مبعد من اأي ذكرى،

على عتبة ليل بال ا�شم.
***

في المدار�ش اأو الم�شتودعات
يحلم ال�شم

مثل مدينة من الما�شي.
الحياة مكتوبة

ذكرى المذابح القديمة.
لكن

بدون ذاكرة بدون ا�شم
اأنت في اختراع ذاتك
واقف في الم�شتقبل 

***
تذهب، واأنت تمتحن

العتبات وتعطي �شكاًل
للكلمات التي تولد

على هذا الحبل الالمرئي 
الم�شدود هنا

اأنت حّر
ب�شورة مدّوخة

في ما لم يوجد بعد.
***

ل اأحد هنا،
�شيء اآخر اأ�شبح الدم،

�شيء اآخر اأ�شبحت الحياة.
ل ت�شتطيع اأن تفهم

ما حدث
هوؤلء العابرون المجهولون،

ه�����ذه ال����ظ����الل ال���وا����ش���ح���ة في 
داخلك،

البراءة الالمعقولة لالأفكار.
***
ل �شيء تغّير حقاً:

ت�شرخ دائماً نحو الأر�ش
البعيدة، هذا الخفقان

ال�شاحب للم�شتقبل.
ت�شرخ بجوعك،

هذا الخطاب الكبير الأخر�ش
لالأر�ش، هذا الفرق 

وهذا الإنجاز.
***

كلمات مفقودة، كلمات بعيدة،
بيانات مكتوبة من عمق الليل 

في اأماكن وحيدة.
كّل ثقل 
حياتك. 

تجوب هذا الم�شرح العبثي،
الأمكنة المجتازة، الجدران،

تيه الكلمات.
***
على طريق عجيب

يحمل الكلمات العذبة - المّرة
مو�شيقّي الأ�شباح.

اأبعد من الرياح
اأي خيط غام�ش

يلمع؟ ما هذه الجوقة
الحّية؟ واأي �شاعة

تعيد الزمن؟
***

ل �شيء، اإل الأزهار.
ل تطمع في �شيء

النقط  ه�����ذه  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء  اآخ������ر 
المقّيدة.

نوع من �شقوط البتالت،
اأحمر الحبر والدم.

قلعة الف�شول الأربعة،
اأعياد العالم كّلها

ُمدرجة ومختزلة هنا.
***

رّبما �شيعود 
بوجه ثابت،
ل يزعجه! 

الوقت يثابر،
ل يجفل اأبداً.

لهذا فالمو�شيقى
تقول دائماً اإنك تحّبه

رغم اأن العالم خاٍل.
***

المثقال ال�شئيل الذي نزن
في الليل! القليل

بين  ك������ال������ذي  ال�������رم�������اد!  م������ن 
الكلمات

ال�شمت المفاجئ! والليل 
ال�شخم! المكان الوحيد،

هذه الحركة، الظّل الذي 
يبردها،

وهذا الوجه الزجاجي! 
***

في ال�شمت الذي جئت منه،
في البون، في

الال�شيء الليلّي
مّر َنَف�ش، ومثلما 
في اأوج العا�شفة،

تنّف�ش ال�شوت هذا،
ل يقين العتبة،

ال�شوء  الأ�������ش������ود،  ال����م����اء  ف����ي 
اليافع.

***
خطواتك في ثلج الأيام

قّلت، تخّففت،
نحو منبع الليل،

نحو كتلة الليل المدركة،
هذه الغرفة

ال�شّيقة حيث تم�شي، تغّني 
اأغنية مظلمة،

ازدهار اأ�شجار الليل.
***

ت��ق��راأ ه���ذا ال��ع��ال��م ال��خ��ال��ي من 
التوقيع،

ذاكرته المبعثرة،
خطوطه المطفاأة: ما هذه

الحياة؟ مثلما وراء زجاج
م�شهد الغيوم

ال�شعيفة والمتفّرقة، تبتعد
باتجاه القاعدة الدقيقة

ل�شماء �شوداء تقريباً.
***

انق�شعت فيها  التي  اللحظة  في 
الظلمة

وعندما تعّمقت ال�شورة الليلّية 
الأخيرة،

انظر!
ال�شماء داخلك بال ثقل

ت��ن��زل��ق، ج����اءت ال����ن����داوة، ت���وّزع 
الالنهائي،

ال�شمت ابتعد،
الزمن ت�شّكل داخل الفاكهة.

***
الليل يمتّد نحو الأ�شجار:

الم�شهد  الأم���������وات  ي����غ����ادر  ل����م 
الطبيعي

ول الظالل في اأ�شفل اله�شاب.
واأنت ت�شهر

ف������ي رم����������اد و�����ش����ع����ل����ة ال����زم����ن 
الب�شيط.

في ال�شوء النا�شج،
الكلمات  لآخ����ر  الن�������ش���داد  ه���ذا 

المظلمة
والموافقة.

***
ل ريح �شائعة ول �شاقية منهارة

تطمحان اإلى الحّب
لكن اأنت في الجوار الوحيد
لهذا الموت الذي يحلم به،

�شبيه بالأهواء المختبئة،
موت �شّري وينفتح مثل

باب اأر�ش،
تملك ج�شداً مليئاً بالأ�شوات،

مو�شيقاه بال ذاكرة
ول تنتهي.

ترجمة: محمود عبد الغني

�سيكو  دي  جورجيو  بيير  ال�ساعر 
)مواليد 1949( حا�سر بقّوة في 
اإنه  الكندي.  ال�سعري  الم�سهد 
عا�سق الن�ساء الذي انتقل اإلى ع�سق اهلل 
والتن�ّسك لمدة 15 �سنة، لكنه لم ينقطع 
كلياً عن ال�سعر فيما هو يخدم كق�سي�س 
الكاثوليك.  للروم  تورنتو  كنائ�س  في 
حمل رتبة "الأب جورج" العام 1993، كما 
حمل رتبة "كبير �سعراء تورنتو" لالأعوام 
الفترة  هذه  خالل  متفّرغاً   2008-2005
الثقافية،  التعّددية  حول  للمحا�سرات 
في  ال�سعر  رقعة  وتو�سيع  الجمالية، 
التي  تورنتو  مثل  �سخمة  مدينة  حياة 
بعدما  �سنوات  منذ  ال�ساعر  فيها  يعي�س 
تنّقل ما بين مونتريال، اأوتاوا وغيرهما 
والَديه  هجرة  بعد  وذل��ك  المدن،  من 
وهو   ،1952 العام  كندا  اإلى  الإيطاليين 

ما يزال طفاًل �سغيراً.
الق�سيدة التي نترجمها الآن من مجموعة 
بعنوان "العي�س في الجّنة" )�سدرت في 
العام 2001 في تورنتو لدى "مطبوعات 
الأولى  للمّرة  ُن�سرت  بر�س"(  مان�سفيلد 
زمن  - في  كان  حيث   ،1982 العام  في 
اأن�سار  بين  محتدماً  ال�سجال   - كتابتها 

الن�سوية ومعار�سيها.

الفمن�شتّية، بيبي، الفمن�شتّية.
هذه ق�شيدة �شّد الفمن�شتّية.

فمن�شت.  اإن��ت��ي-  ق�����ش��ي��دة  ب��اأن��ه��ا  �شُت�شنَّف 
اأعجبك ذلك اأم ل.

مهداٌة اإلى اأ�شدقائي الذين
ل ي�شتطيعون ن�شبه في الليل،

م��ت��ه��ّم��ون ب���اأن غ�����ش��ب��اً ذك���وري���اً ع��ارم��اً حّط 
عليهم طوال النهار.

هذه من اأجل الم�شاكين العاّقين.
الالمعقول  وال���ع���بء  اأن����ا  اأج���ل���ي  م���ن  ه���ذه 

ب�شبب ال�شجال الحاّد حول الفمن�شتّية، 
ال�شجال ال�شحيح، ال�شجال الخطاأ، ال�شجال 

الدائري، ال�شجال الذي 
ينطلق من ف�شل عالقة واحدة، من

�شي،  اأي   - العمل  ع��ن  عطالة  ���ش��يء،  عمل 
امالأ الفراغ...، 

جرحَك.  ف��ي  ت�شّببت  التي  بالطرق  ام���الأه 
بعدها اأنا اأمالأ الفراغات،

البع�ش،  بع�شنا  اإل���ى  المعلومات  ون��ر���ش��ل 
عبر البريد، نخّزنها في الأر�شيف، 

اأ�شّرح: اأنا بيير جورجيو دي �شيكو، ُجرحُت 
بالطريقة "اإك�ش" مّرات عّدة.

�ش خّزانات لجراح �شارة، جراح  �شوف نخ�شّ
بربارة، جراحي، جراح بوبي

هنا الق�شيدة تبداأ بالنكران..."اأوب�ش" -
هذه عقلية الق�شيب، ذلك خراء تحديداً،

نبرة التفرقة الجن�شية، وهذه ال�شطور كّلها 
ذات نزعة ذكورية.

الذكوري  الغ�شب  اأين ح�شل على هذا  من 
العارم كّله؟

م����ن ال�����وق�����وف ه����ن����اك ك����رج����ل ل����ع����دد من 
ال�شنوات، متلّقياً الكلمة الو�شخة.

�شت�شبح  �شنة،   21 عمرك  ي�شير  "عندما 
رجاًل"

على  ت�شّلطه  ب�شبب  ُم���دان  اإن��ه  م�شيح!  ي��ا 
الن�شاء، في الحقيقة

ومن دون تمرين على هذا - حّتى
كان عليه األ ي�شّيع ع�شر �شنوات يلعب كرة 

ال�شّلة،
كان عليه اأن يتدّرب على م�شح الأر�ش، كان 

عليه اأن ي�شتميل ابنة الجيران، 
يزّودها باأعقاب ال�شجائر...

 - ثانية  العام  الذكوري  "اأوب�ش" الغ�شب 
الكلمة  ه��ذه   - ال��ع��ارم  ال��ذك��وري  الغ�شب 
عنق  "�شارة  ت��ف��ع��ل  م��م��ا  ب��اأ���ش��واأ  ت��ق��ّرع��ن��ي 
واجعلها  البنت،  "قل  من  الراهب" واأ�شواأ 
تبكي"، يا ي�شوع، غ�شب ذكوري عارم منذ 

الح�شانة، غ�شب ذكوري عارم. 
اأنظُر  ع��ارم.  ذك��وري  ي�شيطر عليك غ�شب 
في داخلي، متلّم�شاً فورة الغ�شب الذكوري 
العارم كّله. ل بّد من اأن يكون في مكان ما 
اأكتب ق�شائد  اأقمعه.  اأنني  بّد من  هنا. ل 
ب�شرعة اأكثر واأكثر، لل�شفاء، كي اأتاأكد من 
ولكن  ك��ّل��ه��ا.  ف���ورة غ�شبي  اأف��رغ��ت  اأن��ن��ي 

اأحداً ما هناك
عارم" -  ذك���وري  "غ�شب  �شيقول:  دائ��م��اً 

مزيداً من الغ�شب الذكوري العارم،
اأكّف عن مغادرة البيت، اأعمُل على معالجة 

غ�شبي الذكوري العارم.

اأ�شدقائي  وط��اأة.  اأق��ّل  ت�شبح  قد  الأ�شياء 
قد يقابلون 

ن�������ش���اء ج���م���ي���الت ف����ي ح���ف���ل���ة ي����وم����اً م���ا، 
و�شيعرفون ماذا يقولون لهّن. مثاًل

مثاًل : "اأنا ل�شت رجاًل، واأنت ل�شت امراأة، 
لكن لنتع�شَّ معاً على اأي حال، 

نتبادل  م��غ��ّم�����ش��ة،  وع��ي��ون��ن��ا  ل��ن��ت�����ش��اج��ْع 
الأدوار �شاعة"

متعٌب من كوني رجاًل.
من ح�شولي على فر�ش اأف�شل

عرو�ش عمل اأف�شل،
ومال كثير.

متعٌب من الذهاب اإلى الريا�شة في "واي. 
" والتمرين في الغرفة المغلقة اأم. �شي. اأ

كتبتها،  ال����ت����ي  ال���ق�������ش���ائ���د  م����ن  م���ت���ع���ب 
وا�شتخدمت "عاهرة" بال دّقة.

لي  يطبعن  ���ش��ك��رت��ي��رات  ل���دّي  لأن  متعب 
ق�شائدي كّلها.

متعب من كوني رجاًل
متعب من اأنني اأفّرق جن�شياً.

اأنا خائف من غ�شبي الذكوري العارم.
اأنا خائف من غ�شبي الذكوري العارم، 
هذا ال�شيء الذي ينمو، هذا المرافق، 

ال��ج��دي��دة، هذا  النف�ش  ه���ذه  ال��ظ��ّل،  ه���ذا 
الغريب.

اإنه هناك، اإنه هناك! كيف ح�شل هذا؟
اأنني اأتناول الغذاء المنا�شب، اأقول لأّمي: 

نعم،
اأفّكر اأفكاراً ح�شنة.

دكتور - قلها لي ب�شراحة.
كم �شنة بقي لي قبل اأن يجتاحني الغ�شب 

الذكوري العارم كّلياً؟
- ما تبّقى من حياتك.

خذها كرجل.

اللوحات المرافقة للوران دياز.

ترجمة: جاكلين �سالم
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  Anthology الأنطولوجيا  تعني 
الإغريقي  ال���ل���غ���وي  اأ���ش��ل��ه��ا  ف���ي 
م��ج��م��وع��ة م���ن ال����زه����ور، اأم�����ا في 
الم�شطلح الأدبي فتعني مختارات 
علماً  المختارات  هذه  وتعّد  ونثرية،  �شعرية 
هنا  بالعلم  وُيق�شد  نف�شه،  الوقت  في  وفّناً 
ك��ل م��ا ل��ه ���ش��اأن ف��ي البحث الأدب����ي، وكيفية 
المقابالت  واإج�����راء  ال��وث��ائ��ق  اإل���ى  ال��رج��وع 
معّين  ل��ع��دد  ت��اأري��خ��ي��ة  فنية  �شيرة  ل��ت��دوي��ن 
اأن  ال�شخ�شيات وفق �شروط فنية. غير  من 
تحكيم  على  الأ�شل  في  تقوم  الأنطولوجيا 
ت�شري في  التي  الفنية  العنا�شر  ال��ذوق في 

المحتوى الداخلي لها.
"المختارات  وّث��ق��وا  م��ن  اأول  ال��ي��ون��ان  ويعد 
�شعرية  مقطوعات  �شّمت  التي  اليونانية" 
ون��ث��ري��ة لأك��ث��ر م��ن 300 ���ش��اع��ر. وي��ب��دو اأن 
ال�شعرية  ب��ت��ج��ارب��ه��ا  م��ا  اع���ت���زازاً  اأّم����ة  ل��ك��ّل 
الأولى وهي تنتقل من مرحلة ح�شارية اإلى 
اأنموذجاً جمالياً  ذاكرتها  لُتبقي في  اأخ��رى، 
يمّثل الحركة النف�شية وال�شكلية للق�شيدة. 
كما  الفنية  اأخ���ط���اره  ال��م��ث��ال  ل��ه��ذا  اأن  غ��ي��ر 
العربي  الأدب  ت��ب��ّن��ى  وق���د  لح���ق���اً.  ���ش��ن��رى 
ما،  تاأّثر  ودون  للهجرة،  الثاني  القرن  منذ 
باأ�شماء  ���ُش��ّم��ي��ت  ال��ت��ي  الأن��ط��ول��وج��ي��ا  ف��ك��رة 
الجمهرة،  ال���م���ذّه���ب���ات،  ال��م��ع��ّل��ق��ات،  ع�����ّدة: 
الطبقات... ويتجلى هذا الخطر في ق�شور 
�شورة  تقديم  عن  ال�شابقة  الأنطولوجيات 
وا�شحة ومو�شوعية عن ال�شعر، لأنها تعك�ش 
وموّجهاته  ورغباته،  وذاتيته  الموؤّلف  ذوق 
ال�شعرية وغير ال�شعرية في عملية الختيار. 
اأنطولوجيا عربية وهي  اأول  اإلى  فلو نظرنا 
ال��م��ع��ّل��ق��ات ال��ت��ي ج��م��ع��ه��ا ح���ّم���اد ال���راوي���ة - 
م�شتبعدين فكرة ال�شك - لوجدنا اأن حّماداً 
الق�شايا  من  مجموعة  اختيارها  في  راع��ى 
القبلية  الن���ت���م���اءات  ال�����ش��ع��ري��ة، وه���ي  غ��ي��ر 
تجارياً  تفكيراً  يفكر  كان  وكاأنما  ل�شعرائها، 
ف��ع��اًل، فقد  م��ا ح��دث  وه��و  الكتاب،  لت�شويق 
و�شرحاً  اأقبل الآخرون على المعّلقات، در�شاً 
واإ�شافة، لأنها تمّثل ما ي�شبه التاآلف القبلي 
العلماء، فهل حقاً  �شائعة لدى  الذي جعلها 
ل يوجد لدى كندة غير امرئ القي�ش لُيمثَّل 

وحده في هذه الت�شكيلة؟
يتجّلى الخطر الآخر في اأن هذه المختارات 
قد كّونت ما ي�شبه التابو اأو الطوطم الذي ل 
اأو تقديم النقد �شّده، فقد �شاد  يمكن م�ّشه 
المتقن،  ب�شكله الخارجي  العرو�شي  العمود 
الملتزم بالقافية الموّحدة، والوزن القيا�شي 
ال����واح����د، ح��ت��ى م���ا ق��ب��ل م��ن��ت�����ش��ف القرن 
ال��ع�����ش��ري��ن ت��ق��ري��ب��اً، ف��ي ح��ي��ن ت��غ��ّي��ر ال�شكل 
الذين  المولدين  يد  على  للق�شيدة  الفني 
اآثارها  زالت  ما  ربما  �شديدة،  لقوا �شغوطاً 
تّمام،  "حما�شة" اأب��ي  لكن  اليوم.  اإل��ى  باقية 
تخّرج  ال��ت��ي  الكبرى  المدر�شة  و�شفها  ف��ي 
والمتاأّدبين،  ال�شعراء  من  كبير  جمع  منها 
فقد  مو�شوعية،  اأك��ث��ر  تكون  اأن  ا�شتطاعت 
ا�شتطاع اأبو تّمام من خالل هذه المختارات 
ال�شعرية التوكيد على مبداأ الجودة الفنية، 
وال����ذوق ال�����ش��ع��ري ال�����ش��اف��ي، م��ع��ي��اراً نقدياً 
اأر���ش��ت ه��ذه المختارات  ف��ي الخ��ت��ي��ار، وق��د 
المعاني  تبويب  على  يعتمد  جديداً  منهجاً 
التي  ال�شعرية  المو�شوعات  اأو  والأغ��را���ش 
ت��م��ّث��ل��ه��ا ال���م���ق���ط���وع���ات. وال���م���خ���ت���ارات هي 
اأن  اأي  وم���غ���م���وري���ن،  م�����ش��ه��وري��ن  ل�����ش��ع��راء 
المنا�شب  الوحيد  لي�ش  الم�شهور  ال�شاعر 

لإدراجه �شمن الأنطولوجيا.
وا�شعاً  ال��ب��اب  ت��ّم��ام  اأب��ي  وق��د فتحت حما�شة 
ل��م��ن ج���اء ب��ع��ده م��ن ال��ن��ّق��اد وال�����ش��ع��راء في 
الذوق  فيها  ي��وؤدي  جديدة،  مختارات  اإن�شاء 

الوظيفة الأولى في عملية الختيار.    

"طبقات   اأنطولوجيته  في  المعتز  اب��ن  لكن 
ال��روم��ي، وذل���ك لأنه  اب��ن  ال�شعراء"  اأب��ع��د 
هجا جّده المتوكل! على الرغم من اأن  هذه 
ل�شعراء  ت��راج��م  على  اح��ت��وت  الأنطولوجيا 

يعّدون من الخ�شوم الأقوياء للعّبا�شيين.
ومن الأ�شباب الأخرى لق�شور الأنطولوجيات 
فّني  اأو  علمي  اأ���ش��ا���ش  وج���ود  ع��دم  ال�شابقة، 
لآلية تق�شيم ال�شعراء، اأو اختيارهم، فهذا اأبو 
بكر ال�شولي في "الأوراق" ي�شع اأنطولوجيا 
�شائر  اأ�شعار  ثم  واأولده���م،  الخلفاء  لأ�شعار 
بني العّبا�ش، ثم ولد اأبي طالب، ثم �شائر بني 
ها�شم، وكاأنه يحاول مزج ال�شلطَتين الروحية 
وال��زم��ن��ي��ة ف��ي ب��وت��ق��ة واح����دة، ن��ا���ش��ي��اً اأنهما 
اإلى مملكة. وكاأن  افترقا مذ تحّولت الثورة 
ال�شلطة  رحم  من  النازلين  ال�شعراء  ه��وؤلء 
اأنطولوجيا  ل��ه��م  ُت���ف���َرد  اأن  ي��ج��ب  ال��ع��اق��ر، 
خ����ا�����ش����ة، ك�����ي ل ي���خ���ت���ل���ط���وا ب����الآخ����ري����ن!
وفق  ال�شعراء  الأنطولوجيات  بع�ش  ورتَّبت 
للحروف  الأب��ت��ث��ي  اأو  الأب���ج���دي  ال��ت��رت��ي��ب 
المخارج  وف���ق  طبيعي  لترتيب  وج���ود  )ل 
ب�شاأنه  يقال  ما  اأق��ل  ترتيب  وه��و  ال�شوتية( 
اأو  اإنه �شاذج، فما العالقة بين ترتيب مبهم 
خا�ش  لغر�ش  خدمة  ج��اء  للحروف،  �شكلي 
ه���و ال���ح���ف���ظ، وب���ي���ن ت��ج��رب��ة غ��ام�����ش��ة هي 
الجمحي  ���ش��اّلم  اب��ن  تح�ّش�ش  وق��د  ال�شعر؟ 
لديه  الطبقة  ت��رت��ي��ب  ف��ج��اء  ال��خ��ط��ر،  ه���ذا 
ع�شوائياً، لأنه ل يحكم بتقدمة من يبداأ به. 
اب��ن �شاّلم في  اأت��ي به  ال��ذي  الم�شروع  ويعّد 
الم�شاريع  من  ال�شعراء"  فحول   "طبقات 
المخفقة ثقافياً، بح�شب عبد اهلل الغّذامي، 
ف��ط��ب��ق��ة ال��ق��ب��ي��ل��ة ل��دي��ه اأف�����ش��ل م���ن طبقة 
�شعراء  م��ن  اأرق���ى  البادية  وطبقة  المدينة، 
اأخرى  طبقة  في  باأ�ش  ول  وال��م��دن،  القرى 

لأ�شحاب الرثاء، ت�شتوعب ال�شاعرة الخن�شاء، 
اإحدى  الأن��ث��ى في  اإل��ى و�شع  ُي�شطر  كي ل 
طبقات الفحول! وعلى الرغم من اأنه و�شع 
طبقة لل�شعراء اليهود اإل اأنه لم ي�شع طبقة 
لوي�ش  الأب  ج��اء  حتى  الن�شرانية!  ل�شعراء 
اأنطولوجيته  لنا  لي�شع  الي�شوعي  �شيخو 
تعّد  التي  الن�شرانية"  "�شعراء  المو�شومة 
تق�شيمها  ب�شبب  اأي�شاً  قا�شرة  الأخ��رى  هي 
اإن  نقول  وللحق  دينية.  اأ�ش�ش  على  ال�شعراء 
تنّبهوا  ال�شابقين  الأنطولوجيات  اأ�شحاب 
اإلى خطل فكرة الطبقات، وغمو�شها، ف�شاًل 
عن �شعوبة تطبيقها، فلم يعمد اأحد ما اإلى 
الأخذ بها. ولم ي�شتطع ابن قتيبة في "ال�شعر 
مقّدمة  ف��ي  اإل  ي��ت��ج��اوزه��ا  اأن  وال�شعراء" 
الكتاب عندما رف�ش فكرة الأوائل والأواخر.
الأنطولوجيات  لق�شور  اأخرى  اأ�شباب  وثمة 
ال�شعراء، فهذا حبيب  اأ�شلمة  ال�شابقة، منها 
ب���ن ت���دّو����ش م���ث���اًل، ي��ت��ح��ول اإل����ى ح��ب��ي��ب بن 
الأ�شباب  وم���ن  ط���يء!  اإل���ى  وينت�شب  اأو�����ش، 
المختلفين  ال�شعراء  َحْجب  كذلك  الأخ��رى 
اأو فكرياً... فقد  اأو مذهبياً  اأو دينياً  �شيا�شياً 
ا���ش��ط��ّر ال��دك��ت��ور ن��اظ��م ر���ش��ي��د اإل����ى حجب 
الف�شل الخا�ش باأبي نوؤا�ش من كتاب "الأدب 
دكتاتورية  ���ش��غ��وط��ات  ب�����ش��ب��ب  العّبا�شي"، 

العراقية،  الجامعة  ف��ي  المركزي  التاأليف 
فوّزع عدداً من اأبياته على الأغرا�ش ال�شعرية 
التي در�شها. ول�شبب غام�ش، ل ُيفرد كاتب 
نوؤا�ش، فُيدرج بع�ش  "الأغاني" ف�شاًل لأبي 

اأخباره على هام�ش اأخبار اأبي العتاهية!
الجندر  الأن��ط��ول��وج��ي��ات  ب��ع�����ش  وم��ار���ش��ت 
ي�شع  المرزباني  �شيخنا  فهذا  ال��م��راأة،  �شّد 
اأكثرها،  ُف��ِق��َد  الن�شاء،  لأ���ش��ع��ار  اأنطولوجيا 
�شوى  لقبائلهن،  وفقاً  ال�شواعر  �شّنف  وقد 
لي�ش  ال�شاعرة  المراأة  وك��اأن  الأخيلية،  ليلى 
ل با�شمها، وكذلك فعل  لها الحق في اأن ُت�شجَّ
ال�شاعر  لغة  فهمت  التي  النملة  م��ع  ال���رواة 
النبي �شليمان. وُيعّد اأبو تمام في "حما�شته" 
رائداً في اختياره النماذج من اأ�شعار الن�شاء؛ 
ه���ذه ال��ن��م��اذج ال��ت��ي ُت��ع��ت��ب��ر ظ��اه��رة جديدة 
ف��ي م��و���ش��وع الخ���ت���ي���ارات ح��ت��ى زم��ن��ه، اأما 
"الحما�شة"،  تلك  في  الن�شاء"  "مذّمة  باب 

فيمكن در�شها تحت عنوان النقد الثقافي. 
النحاة  اأن  ال�شدد  بالذكر في هذا  والجدير 
ال�شعراء  ب��ق�����ش��ائ��د  ال���ش��ت�����ش��ه��اد  رف�������ش���وا 
اختلطوا  لأن��ه��م  ال��م��ول��دي��ن  اأو  المحَدثين 

بالحا�شرة واأكلوا من بقولها!
ف����ي ال���ع�������ش���ر ال���ح���دي���ث ث���م���ة اث���ن���ت���ان من 
اأ���ش��ه��ر الأن��ط��ول��وج��ي��ات ال��م��ع��ا���ش��رة، هما: 
ال�شعر  و"ديوان  للجواهري،  "الجمهرة" 
الأولى  خ�شو�ش  وف��ي  لأدون��ي�����ش.  العربي" 
على  اعتمد  الجواهري  اإن  القول  ن�شتطيع 
اإثبات اأ�شالة  ملكة التذّوق التي يحملها في 
على  اأوًل  يعتمد  هنا  وه��و  الجاهلي،  ال�شعر 
تاريخية،  قرائن  على  ل  ال�شعرية،  تجربته 
منهجاً  لنف�شه  ي�شع  لم  مختاراته  في  وه��و 
خا�شاً، لأن هذا المنهج مفرو�ش عليه فر�شاً 
م��ن ج��ه��ة، وبحكم  ال��ط��وي��ل  ال���م���ران  بحكم 
المزاج  ال�شعري الخا�ش بالإعجاب بال�شعر 
 - الجمالية  قيمته  جانب  اإل��ى  يجمع  ال��ذي 
�شفاء التعبير ورّقة النغم - قيماً اجتماعية 
اأو  �شاخرة  اأو  �شيا�شية  اأو  اأو ثورية  اأو خلقية 
قيماً فردية خا�شة ب�شاعر معّين. وقد تاأّثر 
وقت  في  حتى  تّمام،  اأب��ي  ب�شلفه  الجواهري 
داره  في  احتجزه  وقد  المختارات،  ت�شجيله 
في دم�شق )م�شافته( �شتاء مثلج. اأما ترتيب 
مختاراته فقد جاء وفق الع�شور الأدبية. اأما 
اأن يجعل من نف�شه  الذي نجح في  اأدوني�ش 
اأكثر  الثابت  فيه  يقّد�ش  عالم  في  "ثابتاً" 
من المتحّول، ف��اأرى اأن معظم ما ُكتب عنه 
اأ�شبحت  والحّب، بحيث  بالبغ�ش  امتزج  قد 
لكني  ���ش��ه��رة.  ت��زي��ده  ل��ه  اأو  ���ش��ّده  كتابة  اأي 
وهو  مختاراته،  في  الجواهري  راأي  �شاأنقل 
اأن اأدوني�ش في محاولته و�شع معيار منا�شب 
ومدى  التعبير  طريقة  وه��و  ل��الخ��ت��ي��ارات، 
تجاوبها مع القيم ال�شعرية المعا�شرة، نجح 
المعا�شرين  ال�شعراء  م��ن  ع��دد  اإق�شاء  ف��ي 
من الذين تمثَّل في �شعرهم العموُد العربي 
اأن  الجواهري طبعاً( بحجة  )ومن �شمنهم 
التاأريخ  من  تعّد  اأغرا�شاً  يمّثل  ال�شعر  ه��ذا 

ال�شيا�شي والجتماعي! 
والخال�شة اأننا اإلى اليوم لم ن�شتطع تدوين 
اأن��ط��ول��وج��ي��ا م��و���ش��وع��ي��ة ق��ري��ب��ة اإل����ى روح 
م�شتركة  �شفة  اإل��ى  ال�شاعر  تن�شب  الع�شر، 
العن�شرية  ع��ن  ب��ع��ي��داً  ال�شعوب  جميع  بين 
والإثنية والمذهبية والجنو�شة. وربما يكون 
لدى  متبلورة  جمالية  نظرية  ظ��ه��ور  ع��دم 
العرب حتى اليوم تعنى بالتذّوق الجمالي، اأّثر 
اأنطولوجيا فنية مرجعية. اإن�شاء  �شلباً على 

اأم���ا الأن��ط��ول��وج��ي��ات ال��ك��ث��ي��رة ال��ت��ي �شدرت 
النثر  ق�شيدة  متناولًة  الأخ��ي��رة  الآون���ة  ف��ي 
العراق... فقد جاءت  اأو  اأو �شوريا  في لبنان 
�شللّية مافيوّية في معظمها تثير ال�شخرية 

اأكثر من اأي �شيء اآخر.

�سادق الطريحي

اإن�����ارة خ��اف��ت��ة، ووج�����وٌه م��األ��وف��ة، و�شرب 
زج��اج��ات ال��ب��ي��رة يحّلق ف��ي ال��م��ك��ان بين 
في  الق�شيد"  "بيت  اإن���ه  م��ل��ّون��ة،  األ�����واح 
ال�شعر  وم��ح��ّب��ي  ال�����ش��ع��راء  ملجاأ  دم�����ش��ق، 
كل يوم اثنين، ف�شيف�شاء ثقافية مده�شة 
بتنّوع قطعها، ن�شاٌء بماكياج خا�ش اأحياناً 
واأخ��ري��اٌت ���ش��اردات في م��اء ال��ك��الم، فيلٌم 
كاأ�ش  تمزُّ  واأن���ت  ت��راه  الحياة  ع��ن  جميٌل 
العرق في الزاوية وال�شّجة تغلف ج�شدك 
ثمة  تحّبهم.  اأ���ش��دق��اء  بين  ل��ذي��ذ  ب��خ��در 
اأ�شخا�ش متثاقفون ل يهتّمون بال�شعر اأو 
الثقافة، ومت�شاعرون ي�شعون اإلى عالقات 
معظم  ف��ي  المت�شّنعة  الثقافي  ال��و���ش��ط 
الأحيان، و�شعراء قالئل ينزون �شعراً مّراً، 
ويخّيمون  باأج�شادهم  يغيبون  و���ش��ع��راء 
تقليد  الق�شيد"  "بيت  ففي  ب��اأرواح��ه��م، 
يتمّثل في قراءة مختارات �شعرية ل�شعراء 
اأحياء واأم��وات قادرين  عرب وغير ع��رب، 
على اختراق الحياة بقناديل قلوبهم بين 

اأيدي �شعراء "بيت الق�شيد".  
ي��ب��داأ ال��ل��ي��ل ب�����ش��و���ش��اء ج��م��ي��ل��ة، ووج���وه 
تتبادل التحّيات وكوؤو�ش العرق، والبغ�َش 
والنفاق اأحياناً، فيما الطاولت ال�شغيرة 
تتوّزع في البار ال�شغير كنم�ش على �شدر 
امراأة. ي�شل ال�شاعر لقمان ديركي يقبِّل 
باً روحه  الجميع، ثم يبداأ البرنامج ُم�شرِّ
بين الحا�شرين بحيوّية ُمعدية وارتجال 
قابٍل  �شغير  م�����ش��رٍح  اإل���ى  المنبر  ي��ح��ّول 
ال�شعراء  ي��ت��وال��ى  ث��م  ك��ّل��ه��ا،  الح��ت��م��الت 
متطّفٌل  الموجودين  بع�ش  وال�شو�شاء. 
الأ�شنان،  واآخر بذائقة حادة  ال�شعر،  على 
واآخر جاء من باب الف�شول فقط، لذلك 
اأحياناً.  ال�����ش��ع��ر  ع��ل��ى  ت�����ش��وي�����ش  ي��ح�����ش��ل 
ل���ك���ْن، ح��ال��م��ا ُي��ل��ق��ى ن�������ّش ق����وي يطغى 
في  ال�شعر  ُيمتحن  هكذا  اأج��ل  ال�شمت. 
التفاعل  حرارة  بميزان  الق�شيد"  "بيت 
اأن  ذل��ك  الوحيد في  والعيب  والإن�����ش��ات، 
لل�شعر  اأك��ب��ر  ف��ر���ش��ة  ال��ع��ام يعطي  ال��ج��و 
باعتباره  ال��روؤي��وي  ال�شعر  م��ن  ال�شفوي 
وتلّقيه  اأ�شرع  ب�شكل  التوا�شل  في  ينجح 
اأ�شل�ش، وهذا ما اأ�شّر بالتفاعل مع تجارب 

بع�ش ال�شعراء.
غالباً ما يحوي البرنامج مفاجاأة ما، فما 
من �شاعر خا�ش يمّر بدم�شق اإل ويطبع 
كّفه على جدران "بيت الق�شيد"، �شعراء 
اأ�شاليَب  بع�شهم  ق���ّدم  واأوروب���ي���ون  ع��رب 
�شعريًة جديدة على م�شتوى العالقة بين 

ال�شعر والمو�شيقى.
الرعوية  الظاهرة  هذه  الق�شيد"  "بيت 
ال�شعر،  م��ح��ّب��ي  اأرواح  ع��ل��ى  تعي�ش  ال��ت��ي 
والتي بداأت عامها الثالث منذ اأيام قليلة، 
جعلت من دم�شق مدينة لل�شعر في حين 
وعلى  ال�شخمة  الدولة  موؤ�ّش�شات  ف�شلت 
العامة لحتفالية دم�شق  "الأمانة  راأ�شها 
بميزانيتها  العربية"  للثقافة  عا�شمة 

الهائلة في اأن تقّدم ما ي�شتحق الذكر.

عبد الوّهاب عّزاوي

وهي  الجعجعة  بل�شان  ق��ال 
تهرف  "ل  ال���رح���ى:  ل�����ش��ان 
وال���َه���َرف:  تعرف".  ل  ب��م��ا 
ال��م��دح - م��ث��ٌل ُي�شَرب  الإط���ن���اب ف��ي 
لمن يتعّدى الحدود في مدح ال�شيء 
قبل تمام معرفته. "اإّن �شّر اأّيام الديك 
بعد  ُتغ�شل رجاله". ويكون ذلك  يوم 
يا  "يجب  لال�شتواء.  والتهيئة  الذبح 
ابن اأّمه اأن تعلم اأّن الحوافر هي لّلخم 
واللكم ودباغة اللحم و�شحن العظم. 
والنهيق  ب��ال��ن��ه��ي��ق  ُت���ع���َرف  ال��ح��م��ي��ر 
ُيعَرف بالحمير. عندما يطلُعنا رجُل 
يطلعنا  ت��ج��رب��ت��ه  نتيجة  ع��ل��ى  ال��ع��ل��م 
اإج������راء تجربته  ك��ي��ف��ّي��ة  ع��ل��ى  اأي�����ش��اً 
واإذا  نعيدها،  اأن  بمقدورنا  يكون  كي 
فاإن  ذات��ه��ا  النتيجة  على  نح�شل  ل��م 
نتيجة تجربته لن نقبلها كحقيقة". 
وب��رب��َر وزم��ج��َر وج��رج��َر وب��اأْب��اأَ بِفيه: 
علم  اللبيط  اأّن  تجاربي  اأظهرْت  "اأنا 
قائم  علم  ه��و  لالأ�شف  ولكن  خطير، 

لذاته".
اأّم������ه، ع�������ّش ع��ل��ى �شفته،  اب����ن  ���ش��م��ع 
بالأفعى  ال���ع���ق���رُب  "تحّككت  ق�����ال: 
- م��ث��ٌل ُي�����ش��َرب ل��م��ن ي��ن��ازع َم���ن هو 
اأق����وى واأق�����در. ي��ج��ب ي��ا اب���ن اأب��ي��ه اأن 
�شاكناً  يقف  ال���ذي  ال��غ��زال  ب���اأّن  تعلم 
تقتله  التي  ال�شّياد  ر�شا�شَة  ويتلّقى 
ل�شتفاد  واع��ي��اً  عقاًل  يمتلك  ك��ان  ل��و 
منه في معرفة ما يجري وُيحاك له 
المحّقق.  ال��م��وت  م��ن  حياته  ولأن��ق��ذ 
والفع�ش  للدع�ش  اأي�شاً  هي  الحوافر 
كالمربوط  اأن���َت  والمع�ش.  وال��ه��ر���ش 
وال���م���رع���ى خ�����ش��ي��ب. ال��ل��ب��ي��ط علم 
ق���ائ���م ب���ذات���ه ل ل����ذات����ه، وي���ط���ّل من 
وال�شّحة  الريا�شة  على  الأ���ش��د  ب��رج 
والأم�������ن وال����ش���ت���ق���رار. م���ا ه���ك���ذا يا 
ُت��وَرُد الإبل. قيل اأّن حماراً تنّكر  �شعد 
رفَع �شوته و�شاح  فلّما  اأ�شد  �شبه  في 
مركب  تركب  كيف  حقيقُته.  ُع��رف��ْت 

الأعداء؟!
ي��ق�ول ال��زي�ر ق��ّه����ار ال��م��واك���ْب
رماني الدهر في كلِّ الم�شائْب
ف�ال ت��ش�م�ع اأخ��ي ق��ول الأعادي
لأّن ال��ش��ّد �ش��وره ل�ي���ش �شائْب
ي�ش��ورون ع�ل�ي�ك في راأي وخ�يم
لي��شق�وك اأخ��ي ك��اأ�َش العواط�ْب

وق���ال���ت ام�������راأة ل����ج����ارة: ك��ي��ف �شار 
ال���رج���ل ي���ت���زّوج ب���اأرب���ع���ة وي��م��ل��ك من 
اإل  الإم��اء ما ي�شاء وال��م��راأة ل تتزّوج 
قالت  ب��م��م��ل��وك؟  ت�شتبّد  ول  واح�����داً 
والخلفاء  منهم  الأن��ب��ي��اء  ق���وُم  ل��ه��ا: 
َرط منهم  منهم والق�شاة منهم وال�شُّ
����ش���اوؤوا وحكموا  ك��م��ا  ف��ي��ن��ا  ف��ح��ك��م��وا 
ِمن  اأح��م��ق  ي��ا  اأرادوا.  ب��م��ا  لأنف�شهم 
ناطِح الماء ل ت�شرب ال�شّم اّتكاًل على 

الترياق". 
لقمة  البطن  "مفتاُح  اأّم���ه:  اب��ن  ق��ال 
وم��ف��ت��اح ال�����ش��ّر ك��ل��م��ة ول��ي�����ش نهقة. 
وي�شبر،  "حا"  ل��ل��ح��م��ار:  ي���ق���ول���ون 
اإذا  ال��ع��ج��ب  ف��م��ا  و:"ه�ش" وي�����ش��ب��ر، 
اأ�شبح لقمًة �شائغًة بين اأ�شداق الأ�شود 
اإني  اآوى!؟  وبنات  وال�شباع  والفهود 
اأدع������ه لآِك�������ل. رجل  ل��ح��م��ي ول  اآك�����ل 
في  الكلب  ا�شتقبلك  اإذا  لمزّبد:  ق��ال 
الليِل فاقراأ: يا مع�شر الإن�ش والجّن 
اأقطاِر  م��ن  ت��ن��ف��ذوا  اأن  ا�شتطعتم  اإن 
ال�شموات والأر�ش فانفذوا، ل تنفذون 
اإّل ب�شلطان. وهي الآية 33 من "�شورة 

عندي  الوجه  مزّبد:  قال  الرحمن". 
اأن يكون معك ع�شا".

قال ابن اأّمه: "يا اأختل من الذئب". 
قال ابن اأبيه: "يا اأحقد من الَجَمل". 
اأّمه: "اأ�شٌد ا�شتّد عليه الحّر  قال ابن 
فدخل في بع�ش المغائر يتظّلل، اأتاه 
جرذ وم�شى فوق ظهره فنظره الأ�شد 
الأ���ش��د: لي�ش من  ق��ال  و�شحك منه. 
الجرذ خوفي واإّنما كبر علّي احتقاره 
اأ�شّد  العاقل  على  الهوان  اأّن  اأي  لي". 

من الموت.
على  بعو�شٌة  "وقفْت  اأب��ي��ه:  اب��ن  ق��ال 
ق����رِن ث����ور، وح��ي��ن ق��ال��ْت ل���ه: اأثقلُت 
اأج��اب: ل يهّم، فنزولك مثل  عليك؟ 

رحيلك".
اإلى  البع�ش  بع�شهما  ا�شتفّزا  وهكذا 
فطلب  اإره��اق��اً  اأّم���ه  اب��ن  ا�شت�شعر  اأن 
اإل���ى  "األي�ش  ب���ال�������ش���وؤال:  ال�����ش��الم��ة 
يلهف  ال��رج��ل  اللهفاُن"؟  يلهُف  اأّم���ه 
ر  المتح�شِّ ه��و  وال��ل��ه��ف��ان  اأه���ل���ه،  اإل���ى 

والمكروب.
قبل  "الإينا�ُش  اأب�����ي�����ه:  اب������ن  ق������ال 
الإب�شا�ش". فيقال للناقة قبل حلبها: 
ب�����ش ب�������ش، وال���ن���اق���ة ال���ت���ي ت�����دّر على 

الإب�شا�ش ُت�شّمى الب�شو�ش. 
قال ابن اأّمه: "َمن خ�شي الذئَب اأعّد 
لنا  فيعثر  كبيرنا  اإل��ى  بنا  هّيا  كلباً. 

بعقله على الحّق الذي �شاَع بيننا". 
وطارا اإلى وادي النار وجبل الكبريت، 
مثل  ت�����ش��ي��ر  ال�����ش��م�����ُش  ح��م��ي��ت  واإذا 
على  ُيعّلق  خيمته  في  نظراه  جهّنم. 
اأو  ليليث  اّت���ق���اَء  حبلى  ام�����راأة  ���ش��در 
الجّنية ليلى الجناَح الأي�شر لدجاجة. 
زفرت  بعدما  خ��رج��ت  حتى  وان��ت��ظ��را 
ما  عر�شا  �شجدا.  وزغ���ردت.  و�شهقت 

اأ�شكل عليهما. قال: 
الرتُب به  تعلو  َم��ن  الحقَد  يحمل  ل 
الغ�شُب ط��ب��ع��ه  َم���ن  ال��ع��ال  ي��ن��ال  ول 

...
َمْن طلَب العال من غير كدٍّ
�شي�درك�ه�ا اإذا �ش����اَب ال�غ��راُب

اأن  ديننا منذ جّدنا الأّول يحّثنا على 
اختلفنا،  كّلما  الطعان  ميدان  نق�شد 
وم�����ن ي���ط���ع���ن خ�������ش���َم���ه ف����ي ����ش���دره 
على  ي�شربه  اأو  ع��م��ِره  م��ن  وي��ري��ح��ه 
ق���ّدام���ه ُت�شَرب  راأ����َش���ه  ه��ام��ه وي��ل��ق��ي 
والبنات  الن�شاُء  وت��زغ��رد  النوبات  ل��ه 
له  القتيل،  فيما  ال��ح��ّق،  على  وي��ك��ون 

الخزي والعار، يكون على الباطل". 
قال: "َمن و�شَع نف�َشه موا�شع التهمة 

ل يلومّن من اأ�شاء به الظّن". 
اإل������ى ميدان  ف���وره���م���ا خ���رج���ا  وم�����ن 

القتال.
"اأنا  �شيفه:  ي�شهر  وهو  اأبيه  ابن  قال 

البطل الرئبال".
ق��ال اب��ن اأّم��ه وه��و يعمل مثل �شبيهه 
اللقا  ق��وم  "اأنا  ال��َخ��ل��ق وال��ُخ��ل��ق:  ف��ي 

عند النطاح".
وا���ش��ط��دم��ا ك��اأّن��ه��م��ا ج���ب���الن، وعال 
بينهما ال�شياح. وما زال في قتال اإلى 
بينهما  تعاك�شت  عندما  ال���زوال  وق��ت 
اإلى  زميله  منهما  كلٌّ  ف�شّق  �شربتان، 

�شّقين. 
قال الكبير لّما بلغه الخبر: "ا�شتراَح 

َمن ل عقل له".

ال�شوري  ال�شعبي  للر�ّشام  المقابلة  اللوحة 
الرائد اأبي �شبحي التيناوي.

�سوقي م�سلماني
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�ساكر لعيبي

ال�ساعر  يحاول  العدد  هذا  "دفتر"  في 
الإجابة  لعيبي  �ساكر  العراقي  والباحث 
العمارة  تكون  اأن  اإم��ك��ان  ���س��وؤال  عن 
الأق��رب  المعنى  في  ال�سعر  من  نوعاً 
"ال�سعرية"  اإط��ار  في  ولي�س  اإل��ي��ه، 
معنى  وفي  ال�سعرية"،  و"الوظيفة 
ال�سورة  ت�ستحّث  طاقًة  العمارة  امتالك 
ال�سعرية والمخّيلة وتنبثق من طبقات 
غير طبقات الوعي المنطقي، النثري، 
تحديٍد ممكن  نطاق  بل في  العقالني، 

لل�سعر المنهمك ب�سكل الر�سالة.

الذين  ن��ن�����ش��ف  اأن  ب���ع���ُد  ن���ت���ع���ّود  ل���م  ك���اأن���ن���ا 
وال�شعرية  الأدب��ي��ة  حياتنا  ف��ي  اأث��ره��م  لهم 
والفنية. وكاأننا اأي�شاً نتحا�شى اأن نتطّلع اإلى 
م�شيرهم، اأن نرى كيف لنا اأن نكّرمهم اأو اأن 
متحف  في  الوطنية،  ال��ذاك��رة  في  نحفظهم 
الخيال ال�شعبي خارج الإطار ال�شغير وخارج 
اأن  الحتفالت الطّيبة في ذاتها لكنها يجب 
تكون دائمة وم�شتمّرة. وهكذا اإذ تطول الأيام 
علينا  وما  والتراثيين،  الطليعيين  نن�شى  ل 
نحوهم من �شرورة الخلق والإحاطة، اأي اأن 
اإلى  زمن  ينتقلوا من  واأن  بهم  الالئق  نفعل 
ال�شالم  ب��اق��ون وعليهم  اآخ��ر وه��م خ��ال��دون، 

الأكيد والذي يتوالى.
اأمين  والتاريخ،  لبنان  نافذة  من  لي،  ويبرز 
في  طائراً  والمحّلق  وال�شاعر  الناثر  نخله، 
ف�شائه، وهو حّي، والذي حين اأخذه الموت، 
اأي���ن ه���و، وك��ي��ف ه��ي اأوراق����ه  ل ن��ك��اد نب�شر 
ولماذا  مكتبته،  واأي���ن  كتبه  واأي���ن  واأق��الم��ه 
ط��واه ال��ده��ر بين براثنه، واأي���ن م��ا ك��ان من 
�شاأن له ومن حركات ومن ن�شاط ومن ح�شور 
في الحقبة حيث كان، ولماذا هذا النكران له 
حين غيره يغرق في المديح وفي نثر النثر 
وال�شعر عليه، ولماذا هذا البعد الروحي عن 
اأو�شاطنا، عن اأ�شرته؟ بل اأين اأ�شرته ل تفعل 
ما يفعل الآخرون من تبجيل ومن مكرمات 

اإزاء الموهوبين لهم؟
اأ�شفاه  قّلة، وكان ما  واأمين نخله واحد من 
حين كان على الأر�ش، وكان ذلك القادم دائماً 
اإلى اأي محطة من الأدب عامة، وهوذا ياأتينا 
اإلى جريدة  "الزمان" اآن �شدورها �شيفاً كّله 
يعطي  وهو  منه  يوؤخذ  ونديماً  وم��وّدة،  اأن�ش 
م��ن اأ���ش��ال��ت��ه وم��ن اأف��ك��اره وم��ن ب��الغ��ت��ه. اإذ 
اأي  ي��ك��ون ذل��ك ف��ي  اأن  ك��ان بليغاً، وي��ح��ر���ش 
ب��ره��ة، وي��ت��ح��ّدث في  اأي  اأي ف��ت��رة،  ل��ح��ظ��ة، 
ال�شعر والنثر وير�شل الأطروحة والنكتة بكل 
اإذ هو غني،  عناية واهتمام، ولم نكن لن�شبع 

ووجدانية،  ذهنية  ممتلكات  م��ن  ع��ن��ده  وم��ا 
في  ونحن  قريحته،  من  عقاله،  من  يطلقه 
ال�����ش��م��اع وف���ي ال��ن��ي��ل وف���ي ال���ب���ذخ، وف���ي فن 

التلقي والنبهار.
واأم���ي���ن ن��خ��ل��ه ب�����ش��وت��ه ال���داف���ىء، ك���ان قوي 
العبارة، ن�شر الجملة، وذات مّرة جاءني اإلى 
اأن  و�شاءها  ق�شيدة،  ومعه  "النهار"،  جريدة 
واأن تكون كبيرة  ال�شحيح،  المحّل  تكون في 
لة. وهو هكذا خفيف  الأحرف واأن تكون ُم�شكَّ
اأم���ر م��ن ذاته  ف��ذل��ك  ال��ظ��ّل ف���اإن طلب �شيئاً 
وكاأنه  ال��ب�����ش��م��ات،  م��ن  ب�شمة  وك��اأن��ه  لطيف 
كان  ول��ذل��ك  والأل��ط��ف.  الأرّق  م��ن  التما�شة 
الأحّب والذي له القدرة اأن يجعل من الحّبة 
ال��ري��ف بكّل  ي��ك��ت��ب ع��ن  اإب���داع���ي���ة، واأن  ق��ّب��ة 
اأن تموج  م�شاعره، بل ب�شعرية ظريفة، ولها 
تحت قلمه واأن تكون الغاية المطلقة حيث ل 

زيادة ول نق�شان.
اإذ �شمعته يقول  �شعيد عقل،  ال�شاعر  ويروي 
ه����ذا، اأن ���ش��ع��ي��د ت��ق��ي ال���دي���ن ذل����ك الأدي����ب 
الألمعي، والالمع الن�ش، راأى في نثر �شعيد 
ع��ق��ل اأج���م���ل ال��ن��ث��ر، واأن�����ه ي���ف���وق، م���ن حيث 
�شعيد  مخالفاً  نخله،  اأم��ي��ن  نثر  الن�شاعة، 
النثر يكتبه  اأجمل  اإن  ال��ذي يقول  اإّي��اه  عقل 
تقي  على  �شعيد عقل  رّد  نخله. وحين  اأمين 
الدين باأن نخله هو الأبرع، اأجابه تقي الدين 

ثانية اأن نثرك اأجمل، ول اأزال عند راأيي.
الحديث،  ه��ذا  ك��ل  ف��ي  م��ن عبر  يكن  ومهما 
النثر  ير�شل  ع��اّم��ة،  لبنان  ف��ي  الأدي����ب  ف���اإن 
اإر�شال، ول �شك في كونه  اأحلى  وال�شعر معاً 
ي��ت��اأّن��ق ف��ي م��ا ي�شنع، وه��ن��اك الأق����الم، وهي 
عّدة، ت�شنع ما ت�شنع من لمحات، من األوان، 
رونق  وذات  ف�شيحة  كتابة  وهي  الكتابة،  في 
ال��ك��ل��م��ة والكلمة،  ال�����ش��ي��اغ��ة وف���ي م���زج  ف��ي 
وعلى  الن�شو�ش  طّيبات  على  نح�شل  بحيث 
الح�شن والح�شنى في ما عندنا، ونحن ن�شهد 
اأي  البهاء في  اإلى  واأننا ن�شل  اأننا �شاطرون، 

تراثنا  ويحفل  ق�شيدة.  اأو  رواي���ة  اأو  مقالة 
النحت  ذوي  من  بالكال�شيكيين  بالمواهب، 

اح.  والأ�شالة وال�شرب على اأي بيان و�شّ
ونهبط من نخله اإلى ب�شعة اآخرين، والجميع 
�شواء في عدم التقدير اإل ما كان عابراً كما 
المتجّذرة  عاداتنا  من  لي�ش  اأي  الكرام،  يمّر 
اأن نكون الذين يحتفلون بالجّيد وبالإن�شان 
الفنان عندنا، بعد رحيله، واأن نوجد الرغبة 
في دوام الح�شور، اأي اأن يكون له متحف اأو 
بيت يدّل عليه، واأنه �شكنه واأنه ولد هنا وكبر 
هنا واأجاد هنا. فال نطلب �شوى الإ�شارة �شوى 
التذكير، ونذهب اإلى عا�شي الرحباني وكيف 
اأنه كان كبيراً في ما ابتكر، ول ما يوقفنا عن 
الخاّلق  �شقيقه  مع  له  معالم  اإيجاد  وج��وب 

من�شور.
ون���ج���وز ال���ذك���رى ال��رح��ب��ان��ي��ة ون��ل��ت��ف��ت اإلى 
والقّيم  ال��ري��ح��ان��ي  اأم��ي��ن  ومتحف  الفريكة 
عليه الأمين البحاثة اأمين األبرت الريحاني. 
ون��ل��ت��ف��ت اإل����ى ب�����ش��ّري ح��ي��ث م��ت��ح��ف جبران 
وح��ي��ث ال��ل��ج��ن��ة ال��م��ت��ح��ّرك��ة ل���ه، واإل�����ى زوق 
مكايل الجميلة حيث منزل اليا�ش اأبو �شبكه، 
اأخيراً  اأنها  وكيف  بلجيكا  اإل��ى  اأي�شاً  ونلتفت 
يحّب  الذي  النبيل  الرا�شد  ت�شرف  ت�شّرفت 
فّنانيه، فكان اأن اأوجدت في بروك�شيل متحفاً 
لرينه ماغريت، الفنان ال�شوريالي الذي ولد 
في لي�شين )1898 - 1967( والذي له عالمه 
ورح��ل��ت��ه اإل���ى ال��غ��راب��ة واإل���ى م��رئ��ي��ات دقيقة 
الخ�شبة  العالقات  ت�شبر  �شعرية  واأحجيات 
ال��م��رئ��ي وال�������ش���ورة وال���واق���ع والكالم  ب��ي��ن 

والت�شّورات كما يقول القامو�ش.
ولئن  اأح��ي��اء،  اأدب��اءن��ا  اإن  لنقول  قلياًل  ونهداأ 
ك����ان ب��ع�����ش��ه��م ف���ي ال��م��ط��ه��ر، ف����اإن الخطوة 

التالية هي النعيم، نعيم الوجود.
و���ش��وف ن�شكر اأب����داً ب���اأن ه���وؤلء الأح��ي��اء هم 
قربنا، في غرفنا في عيوننا. لكننا نحلم لهم 

بالأوفر والثراء المعنوي الأهم.

تفتح  ول  ال�شمت  ف��ي  تحفظني  اأن  اأري����دك 
دروب  على  �شطوري  على  تقفز  ول  ورق��ات��ي 
ه��اوي��ة، من �شحراء  اإل��ى  هاوية  المعنى من 
اإل���ى عاطفة، من  اإل���ى ���ش��ح��راء، م��ن عاطفة 
اأن تهملني  اأري����دك  ���ش��ورة. ول  اإل���ى  ���ش��ورة 
المزعجة، في  الغفلة  الن�شيان، في  في عمق 
الالمبالة وعدم الغفران، والنزول مع دانتي 
النهر  ذل��ك  واإل���ى  الجحيم  اإل���ى  واأ���ش��خ��ا���ش��ه 

القاتم، اإلى الأجواء المتجّهمة.
ويا �شّيدي اأنت �شّيدي واأبادلك التحية، تحية 
في  عندك  نعمت  طالما  اإذ  والألفة،  ال�شكنى 
ثنايا الرفوف بال�شكون، والإقامة المثلى، اإذ 
اأنت حار�ش لي ول ترغب في اأن اأغادرك مثاًل 
الأ�شدقاء  يخون  قّلما  لي،  �شديقاً  واأتركك 
اأن يجعل  واإل��ى  الطالق  اإل��ى  ين�شرف  وقّلما 
الكتاب وهو في عرينه، يزاأر من الحيرة ومن 
الندم ومن الوحدة. وي�شرخ بي �شيفي ثانية 
اأنه مرتاح في بيتي، في قلعتي الفكرية حيث 
ل جنود ول اأعداء �شياأتون ويرموننا من هناك 
وي�شربوننا  بالمنجنيق  المعركة  �شهول  من 
بالحجارة، بال�شهام اأو بالنار. واأن كان حقاً اأن 
الكتاب ينطوي على الحروب، على المعارك، 
وينطوي على عوالم من الحقد اأو من الهوى 
اأو من عذوبة اللقاء وقد�شّية القبالت، وفوق 
الآخ����رون من  ي�شمع  اأن���ه ل ينطق ول  ذل��ك 
اأو  كذبة  اأي  لعنة  اأي  �شيحة،  اأي  الجار  ه��ذا 
اأي م�شّبة نابية، وهي تف�شد الجيران وحينئذ 
رقادها  م��ن  ال��ح��رب  وتنه�ش  العلبة  تنفتح 

وتفتح فمها وت�شدر الأحزان.
يتحّدث  وال���ذي  عنه،  اأت��ح��ّدث  ال��ذي  وكتابي 
اإل��ى حظيرتي واأن��ا في  اأخ��ذت��ه  اأن  اإل���ّي، �شبق 
رّيق ال�شباب ومقتبل ال�شبا. و�شبق اأن اأنفقت 
معدنية،  وعملة  ل��ي��رات  م��ن  اأنفقت  م��ا  عليه 
ال��ح��رم��ان وتلك  ذل��ك  اأح���رم نف�شي  ب��ل كنت 
الق�شوة ليكون لي لأقوده اإلى بيتي خروفاً اأو 
عنزة اأو قل اإنه لي مثابة ح�شان، مثابة حمار 
لأم�شي  القمح  م��ن  حقول  ومثابة  ال��وح�����ش، 
من  علّي  ويهّب  خيالي  واأطلق  تالفيفها  في 
هذا المجهول المثقل بالعجائب، من كثافة 
ال�شنابل وال�شيقان الذهبية يهّب حجل راقد 
ع�شفور  يتلّطف  اأو  وح���ّب���ات،  ح��ّب��ات  ي�����ش��رق 
الدوري وينزل اأي�شاً من متن الكتاب اأو من 
الحجل،  �شلوك  ك��ان  مثلما  ويحّط  الهام�ش 
ع��ل��ى ���ش��ع��ة ال��ب��ي��در وي�����ش��رق ح��ّب��ات وحّبات. 
وطالما كان من الدوري ومن الحجل اأو من 
�شائر الكائنات، ما كان من ل�شو�شية، ونحن 
اإذ نجمع حجَرين  الفّخ  اإل��ى بع�ش  كنا نعمد 
ون�شع اللقمة ال�شهّية، والحيلة الذكية، ومع 
ذلك ل مّرة كان الدوري يقع اأو ينزل اإلى بئر 

الهالك. 
ك����ّل ذل����ك الهدير  ي��ح��ت��وي  وال���ك���ت���اب ع��ي��ن��ه 
المعرفة،  م����ن  و���ش��ن��ي��ن  ���ش��ن��ي��ن  وي���ح���ت���وي 
وي��ح��ت��وي م��ن��اظ��ر ال��ح��ي��اة ال��ت��ي رح��ل��ت عّنا 
ورحلنا عنها، وهو �شبه نائم �شبه مغلق، واإذا 
اأنا اأنرفز اأو اأ�شرد قلياًل اأو اأغ�شب قلياًل، هو 
الزيتونة  نهّز  مثلما  ويهّزني  �شهوتي  يلّبي 

وي�شقط عن ال�شجرة المباركة ما ي�شقط من 
النجوم.

اأن��ا الحجل بين فينة  اأو  ال���دوري،  اأن��ا  وهكذا 
وفينة، ول اأخرج من دائرتي، من غرفتي، من 
منزلي، اأو اأنا المحارب واأنا العا�شق واأنا العارف 
واأنا ال�شحراء وال�شراب، ول اأترك الكر�شي اأو 
الكنبة، والكتاب لي وال�شطور لي والمتن لي 
هذا  خروفي  من  يبقى  ول  اأي�شاً.  والهام�ش 
من ح�شاني هذا �شوى ال�شهوة واأنا اأ�شرع في 
واأركب  والأحايين.  الفر�ش  �شّتى  في  الريح، 
ال�شهوة واأم�شي اإلى الحقيقة التي تكون في 
البعد، في النهاية، في خواتم الملح والم�شك 
والزعفران. واأ�شهر بع�ش ال�شهر لأعرف اأين 
الأ���ش��واك واأي��ن ال��راح��ة، لأع��رف اأي��ن الرماح 
والم�شامير، وكيف �شاأكون، ول�شت، اإلى ذلك، 
اإلى  اأ�شيف  اإذ  غ��راب��ة  اأزداد  ب��ل  الحكاية،  اأن��ا 
هذه الحكاية مقاطع من ذاتي، من اأحداثي، 
واأتلّهف لكاأ�ش الفراغ ومن بعد اأنا امتلىء اإلى 
اأعلى كياني واأغترب واأ�شبح في ال�شرير الذي 
الواحات  اأملك من  ما  ف��رط  ي�شعني، من  ل 
التي ت�شّدني  الغرائب  والمياه والنخيل، من 
اإلى ال�شفر، واإلى اأن اأنبعث من الجمود �شوب 
هي  تناديني  التي  القناديل  و���ش��وب  الفتون 
اأي�شاً، وت�شيف اإلى مقامي في المدينة زينة 
واإل��ى مقامي في  الحقيقة،  نا�شعة من  حّية 
اأغ��ل��ق الباب  ال��ت��ح��ّدي، ث��م  الجبل زي��ن��ة م��ن 
والهائم من  الم�شتاق  واأن��ا  ب��ّد  وال��غ��الف ول 

عالمة لي بين ال�شفحات وبين ال�شطور.

ق�شر "ولد �شلطان" في التطاوين بتون�ش.بري�شة: اأ�شامة بعلبكي.
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نوعاً  تكون  اأن  العمارة  يمكن  ه��ل 
م���ن ال�����ش��ع��ر ف���ي ال��م��ع��ن��ى الأق����رب 
"ال�شعرية"  اإط��ار  في  ولي�ش  اإليه، 
امتالك  معنى  وفي  ال�شعرية"،  و"الوظيفة 
ال�شعرية  ال�����ش��ورة  ت�شتحّث  ط��اق��ًة  ال��ع��م��ارة 
طبقات  غير  طبقات  من  وتنبثق  والمخّيلة 
بل  ال��ع��ق��الن��ي،  ال��ن��ث��ري،  المنطقي،  ال��وع��ي 
المنهمك  لل�شعر  ممكن  تحديٍد  نطاق  في 
 signifiant ال���دوال  وع��ل��ى  الر�شالة  ب�شكل 
ينّوع  ال�شعر  signifié؟  ال��م��دل��ولت  ولي�ش 
المدلولت ويثريها اإلى اأبعد الحدود. بهذا 
الو�شف ل يحيل ال�شعر بب�شاطة، كما نعلم، 
ع��ل��ى ال��ج��م��ال ال��م��ت��ن��اغ��م ال��م��رت��ب��ط ب�شيء 
ال�شعري  النوع  العاطفة.  من  كثير  اأو  قليل 
ك����ل ممكنات  ع���ل���ى  ذل�����ك  اأج�����ل  م����ن  ي��ل��ع��ب 
ال�شورة  ع��ل��ى  واأي�����ش��اً  وت�شويتاتها،  ال��ل��غ��ة 
ي�شّميها  كما  التخّيلية  ال�شتعارة  المتخيَّلة، 
ي�شتغل  ل���ذل���ك  وه����و  ال���ع���رب.  ال��ب��الغ��ي��ون 
الأحالم  ال��الوع��ي، في  اأع��م��اق  في  وي�شرب 
واأحالم اليقظة. هل يمكن العمارة اأن تكون 
والمعاني،  الرغبات  اأعمق  عن  تعبيراً  اأي�شاً 
ا���ش��ت��ع��ارة تخّيلية. ���ش��ئ��ن��ا،  ل��و  ف��ي و���ش��ف��ه��ا، 
العالم  ف���ي  ال�����ش��ع��ري  ال��ف��ن  ���ش��ه��د  م���ا  واإذا 
ال���غ���رب���ي ت����ط����ّورات ���ش��ب��ي��ه��ة ب���ت���ط���ّورات فن 
القرن  حتى  الت�شوير،  اأن  لجهة  الت�شوير، 
اأ�شا�شي  ب�شكل  منغمراً  ك��ان  ع�شر،  التا�شع 
المحاكاة  ف���ك���رة  وف����ق  ال��ع��ال��م  ت��م��ث��ي��ل  ف���ي 
الأر���ش��ط��وط��ال��ي�����ش��ي��ة ال��م��ق��ال��ة اأ����ش���اًل عن 

ى  نحَّ ما  واإذا  الر�شم(،  عن  )وعر�شاً  ال�شعر 
هذا  عنه  الفوتوغرافي  الت�شوير  اكت�شاف 
العالم  عن  بعيداً  فذهب  الجوهري،  ال��دور 
م��ن خ��ط��وات  النطباعية  ب���دءاً  ال��خ��ارج��ي 
فالتجريدية  التكعيبية  اإلى  و�شوًل  الحيّية 
نهائياً،  الخارجي  تمثيل  نمط  هجرت  التي 
العالم،  الأوروبي، ومقّلديه في  ال�شعر  ففي 
م��ن��ذ ال��روم��ن��ت��ي��ك��ي��ة، ت��وق��ف ال�����ش��ع��ر ع��ن اأن 
يكون و�شفاً للعالم، محاكاة )انظر تعليقات 
اب��ن ر���ش��د ع��ل��ى اأر���ش��ط��و( ب��اح��ث��اً ع��ن �شفاء 
عن  البحث  هدفه  كان  حينها  ومن  لنف�شه. 
"لغة �شعرية". اللغة نف�شها �شت�شير ال�شعر. 

ال�شتعارة نف�شها عربياً �شت�شيره. 
ال�شتعارة  م��ن  ���ش��يء  دوم���اً  ثمة  ال�شعر  ف��ي 
ا�شتعارة مطّولة   نف�شها هي  الق�شيدة  اأن  اأو 

قليل  اأو  كثير  �شيء  ال�شتعارة  وفي  اأحياناً. 
ما  لغير  الكالم  ا�شتخدام  في  الخيال.  من 
ُو���ش��ع ل���ه،  الإزاح����ة اأو ال��م��ج��از، ���ش��رب من 

ال�شتعارة والخيال اأي�شاً.
ف��ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي ت��ط��ّور ف���ّن ال�����ش��ع��ر في 
التجاه ذاته تقريباً. ال�شعر الحديث هو فن 
الملتحَمين.  المتزامَنين  والمخّيلة  اللغة 
اآخرين،  بين  من  الجرجاني،  �شّدد  لطالما 
تخييل  ثمة  ه��ل  ال�شعر.  ف��ي  التخييل  على 

اآخر اأو مماثل يا ترى في فن العمارة؟
بحافز  ي�شتهديان  هل  و"�شعر"،  "عمارة" 
لجهة  م��ت��ن��اق�����ش��اً،  ي��ك��ن  ل���م  اإذا  م��ت��غ��اي��ر، 
وف�����ش��اءات عملهما  ال��ج��م��ال��ي��ة،  اأّول��ّي��ات��ه��م��ا 
اأو لجهة  ال��ت��ل��ق��ي،  ط��ب��ي��ع��ة  ذل����ك  ف���ي  ب��م��ا 
تحّركهما؟  ال���ت���ي  والأف������ك������ار  ال���م���ف���اه���ي���م 
ال��ع��م��ارة، ه��ل ه��ي مح�ش وظ��ائ��ف م�شاغة 
محكمة  ون��ظ��ري��ات  م��ت��وّت��رة  جمالية  ب��اأط��ر 
اأنها  اتفقنا  واإذا  بالجغرافيا؟  وم�شروطة 
الجمالية  المفاهيم  م��ن  ب��ال�����ش��رورة  تنهل 
مع  تتماهى  ب��ل  طريقتها،  على  وت�شوغها 
ال��ع��م��ارة لي�شت  ب��ع��ده��ا، فهل  ال��ح��داث��ة وم��ا 
خ�شوبة  ذات  اأن��ه��ا  ه��ل  اأو  ل��ل��خ��ي��ال؟  ح��ق��اًل 
تخّيلية اأقّل مما يمكن المرء اأن يتوّقع من 
زمن  منذ  ُمدرجة  اأنها  رغم  جميل"  "فن 
ط��وي��ل ف��ي اإط����ار ال��ف��ن��ون ال��ج��م��ي��ل��ة رفيعة 
الإ�شباني  المعماري  يبرهن  لن  الم�شتوى؟ 
و�شيجعل من  ذل���ك،  ع��ل��ى  ك����اودي  اأن��ط��ون��ي 
العمارة، مع ثّلة من معماريين مو�شو�شين، 

ممار�شة تخّيلية عن جدارة ت�شل تعبيراتها 
ف��ي جّل  ن���رى  ك��م��ا  الحلمية  ال����روؤى  ح���دود 
تفا�شيل  ف���ي  وح��ت��ى  ال��م��ع��روف��ة.  اأع���م���ال���ه 
"كاتدرائية  الم�شيحية،  ال��دي��ن��ي��ة  ع��م��ارت��ه 
بر�شلونة،  م��دي��ن��ة  ف��ي  المقد�شة"  ال��ع��ائ��ل��ة 
الفانتازية  العنا�شر  جميع  ح�شد  قد  فاإنه 
به  ي�شمح  ما  ق��در  و�شحنها،  خفّية  بطريقة 
لنا  تاركاً  المخّيلة،  يوؤّجج  بما  �ش،  مقدَّ بناء 

حّرية التاأويل.
المعمارية  والتفا�شيل  العنا�شر  اأن  رغ��م 
م�شغولة  فاإنها  وع�شوية  طبيعية  ل��ك��اودي 
البع�ش  بع�شها  اإل���ى  وم�شمومة  ومتاآلفة 
ال�شوريالية،  اإل���ى  اأق����رب  حلمية  ب��ط��ري��ق��ة 
ق��ب��ل وف��ات��ه باأعوام  ال��ُم��ع��لَ��ن ع��ن��ه��ا ر���ش��م��ي��اً 
اآخ��ر عرفته  ات��ج��اه  اأي  اإل��ى  ه��ي  قليلة، مما 

وبداية  ع�شر  التا�شع  ال��ق��رن  نهاية  ع��م��ارة 
مهما  معمارية،  بنية  اإن  الع�شرين.  القرن 
كانت منطقية وهند�شية وريا�شية، �شتقترب 
حقول  من  معا�شر  مبدع  معماري  يد  على 
الب�شريات  ف��ن  م��ن  اأو  العري�شة،  ال��خ��ي��ال 
من  كامناً  �شيئاً  �شنرى  اأننا  المعروف، حتى 
حديث  �شعر  وم��ن  معا�شر،  محايث،  خيال 
عمل  في  �شلبة،  بمواد  �شوتي  �شعر  مرئي، 
معمارية وم�شّممة داخلية معا�شرة مثل زها 
حديد: يتوّجب الحذر الدائم من ا�شتخدام 
اإبداعية  حقول  "ال�شوريالية" في  م�شطلح 
ان��ب��ث��ق��ت منها وزعمت  ال��ت��ي  ال��ح��ق��ول  غ��ي��ر 
ال�شوريالية  م��ف��ه��وم  اأغ����وى  ل��ق��د  تمثيلها. 
ل��ه في  ب��اإي��ج��اد تعبيرات عنه واأم��ث��ل��ة  دائ��م��اً 
�شعرية  ���ش��ورة  اأي  وف��ي  ج��م��وح،  ك��ل مخّيلة 
م��ن��ف��ل��ت��ة، ح��ت��ى ل��و اأن��ه��ا ج����اءت م��ن ع�شور 
ت�شبق الظهور الر�شمي للحركة ال�شوريالية. 
والت�شوير  ال�شعري  الفن  ي�شتند  اأن  يمكن 
المنبثقة  الآل��ي��ة  الكتابة  اإل��ى  ال�شوريالّيان 
تبرير  ف������ي  والأح��������������الم  ال������الوع������ي  م������ن 
المفهوم  تبّني  بالتالي  ويمكن  منجزاتهما، 
الفّنية الأخرى  الأنواع  بثقة. لكن ماذا عن 
ال�����ش��ع��ر والر�شم،  اأك��ث��ر م��ن  ت�����ش��ت��ل��زم،  ال��ت��ي 
ان�����ش��ب��اط��اً واع���ي���اً، ع��ل��ى الأق����ل ف��ي التنفيذ 
العمارة  وف�����ن  الأث�������اث  ت�����ش��م��ي��م  ف����ي  ك���م���ا 
هذه  في  فنانون  ثمة  الداخلي؟  والت�شميم 
وبخيار  طواعية  اأنف�شهم  ُي��درج��ون  الفنون 
القائم  عينه  ال�شوريالي  الهاج�ش  في  حذر 

ي�شتهدون  وه���م   والأح����الم،  ال��الوع��ي  على 
����ش���راح���ًة ب����ال����روح ال�����ش��وري��ال��ي��ة ف���ي خلق 
اأدوارد  اأمثال  معا�شرة"  �شوريالية  "عمارة 
 )1966 - جيم�ش، وفردريك كيزلير )1896 
ال��ح��داث��ي فرانك  ول��وك��ورب��وزي��ي��ه، وم��ا بعد 
كيهري، والتعبيري اأريك مندل�شون )1887 
كاودي  �شاعد  ال��ذي  والمعماري   ،)1953  -
 .)1949–1879( ي��وي��ول  م��اري��ا  ج��وزي��ب 
كما محاولت متقّدمة للمعماري الفرن�شي 
كلود - نيقول لودو )1806-1736(، واليوم 
المعماري ال�شوريالي الياباني فوجيموري.
الأكثر �شراحة وعزماً منهم، ينطلقون منذ 
اإق��ام��ة ع��م��ائ��ره��م، م��ن مفهوم  ال��ب��دء، عند 
الحلمي  ا�شتحثاث  اأ�شا�ش  على  يقوم  اأول���ّي 
الغريب،  ال���ف���ان���ت���ازي،  ل��ع��ب��ة  وا����ش���ت���ج���الب 

الغام�ش وغير المنطقي الذي عرفناه 
ال�شورياليَّين. والت�شوير  ال�شعر  في 
�شورياليين  ر�ّشامين  عرفنا  قبلهم 
ت�شاميم  بتنفيذ  ق��ام��وا  م�شهورين 
مثل  "ال�شوريالي"  الأث������اث  ب��ع�����ش 
بالتزامن  اأو  ب��ع��ده��م  ون���ّف���ذ  دال�����ي. 
الر�ّشامين  اأه����م  م���ن  ب��ع�����ش  م��ع��ه��م 
اأعماًل  ك��م��ون��دري��ون  ال��ت��ج��ري��دي��ي��ن 
ذاته،  الوظيفي  الت�شميم  في  تندرج 
التجريدية  ل��وح��ات��ه  ي�شتلهم  وه���و 
بنائيون  ف��ن��ان��ون  وق����ام  ال��م��ع��روف��ة، 
قليل  اأث��اث  بت�شميم  نعوم  غابو  مثل 
البنائية.  م��ف��ه��وم��ات  م���ن  م��ن��ط��ل��ق��اً 
على  الت�شميمية  ال��ح��الت  هاته  ف��ي 
الأق����ل، ك��ان ثمة دائ��م��اً وع��ي ب���اأن ما 
بالهواج�ش  م��غ��م��و���ش  ت��ن��ف��ي��ذه  ي��ق��ع 

الأ�شلية لل�شوريالية اأو البنائية. 
معمارية  اأعمال  توجد  اأن  يمكن  هل 
وع���ي���اً  ت���م���ت���ل���ك  ل  "�شوريالية" 
ب�������ش���وري���ال���ي���ت���ه���ا ال���دف���ي���ن���ة؟ ت���اري���خ 
نعم.  ب���  يجيب  الأوروب�����ي  ال��ت�����ش��وي��ر 
ويقّدم الر�ّشاَمين بو�ش واأر�شيمبالدو 
مثاًل. وفي تاريخ العمارة؟ اإن تاريخ 
العمارة هو مف�شل تاأ�شي�شي في تاريخ 
وهو  والت�شوير،  النحت  ج��وار  الفن 
مثل تاريخ الفن لم يكّف عن ا�شتبعاد 
تاريخ  ف��ي  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال��ف��ن��ون  بع�ش 
عر�شاً  اإل  يتناولها  لم  اأو  الب�شرية، 

طالما اأنها ل تنطلق من المفهومات 
التاأ�شي�شية للفن الغربي ال�شارب في 
الفل�شفة والجماليات اليونانية، مثل 
وعمارة  وال�شينية  اليابانية  العمارة 
ج���ن���وب ����ش���رق اآ����ش���ي���ا ب���رّم���ت���ه���ا رغم 
وجمالية  تقنية  خ�شائ�ش  امتالكها 
الخ�شو�شية  ���ش��دي��دة  وم��ف��ه��وم��ي��ة 
متمايز  نظري  وعي  على  وانطوائها 
تاريخها  اإل���ى  ت�شتجيب  ومنطلقات 
وفل�شفة �شعوبها وبيئاتها. ومثلما لم 
ُيْدِرج تاريخ الفن العام، جّدياً، تاريخ 
ثم  والم�شري  الرافديني  الت�شوير 
الإ�شالمي اإل في وقت متاأخر ن�شبياً 
تاريخ  زال يمنحها في م�شّنفات  وما 
الفن ب�شع �شفحات مقارنة بالفنون 

وف����ن ع�شر  وال���ق���وط���ي���ة  ال��ي��ون��ان��ي��ة 
النه�شة الأوروبي، فاإن تاريخ العمارة 
"البدائية"  العمارة  ي�شتبعد  زال  ما 
ذلك  و"الكهفية" و"الريفية" وغير 
مثّقفة"  غ��ي��ر  "عمارة  اع��ُت��ب��ر  م��م��ا 
كالعمارة النبطية في البتراء وعمارة 
)تركيا  الو�شطى  اآ�شيا  في  كابادو�شيا 
كاندوفان  منطقة  وع���م���ارة  ح��ال��ي��اً( 
ف���ي اإي������ران وع���م���ارة ب���ان���دي���اك���ارا في 
اأخ���رى م��ن القارة  اأج���زاء  مالي وف��ي 
الإفريقية. وكذلك "عمارة الق�شور" 
في تطاوين تون�ش وجبل نفو�شة في 
اأنها ل تخ�شع  ليبيا. ا�شتبعاٌد تعليُله 
والهند�شي  "ال�شارم"  جماليات  اإل��ى 
ال����م����درو�����ش ب����دّق����ة، ال���خ���ا����ش���ع اإل����ى 
ثابتة  م��ع��م��اري��ة  واأ���ش��ك��ال  تق�شيمات 
ب�شكل  واأنها  والرومان،  اليونان  منذ 
ع��ل��ى مبداأ  ت���ق���وم  ل  ع���م���ارة  خ���ا����ش 
الحجارة  عبر  وال��دي��م��وم��ة  ال��ر���ش��وخ 
الموّقت  م���ب���داأ  ع��ل��ى  ب���ل  ال�����ش��ل��ب��ة، 
بالطين والمالط الذي ي�شّد ال�شخر 
ب�شعوبة، اأي ل تقوم على مبداأ القّوة 
ب��ل ال�����ش��ع��ف. وه����ذان ال��م��ب��دءان في 
ولي�شا  الأدوار  ي��ت��ن��اوب��ان  ال��ح��ق��ي��ق��ة 
بع�شهما.  عن  منف�شلَتين  حقيقَتين 
في اإرادة القّوة ثمة الكثير من النثر 
من  الكثير  ثمة  اله�شا�شة  مبداأ  وفي 
الأبعد  اأ�شكاله  في  ال�شعر  بل  ال�شعر، 

في المخيال. دائماً يوجد في ال�شعر 
���ش��يء م��ن ال���روح ال�����ش��وري��ال��ي��ة، لكنه 
لي�ش كّله من ال�شوريالية. هذه نقطة 
حا�شمة. نتكّلم على ال�شعر في المعنى 
الذي يطوي المفهومات ال�شوريالية 
حيث  م��ن��ه��ا،  وينطلق  المخ�شو�شة 
المتخيَّلة  بال�شور  غنياً  عالماً  تقّدم 
ال��خ��ارق��ة ال��ت��ي ل ت��ت��وق��ف ع��ن��د غير 

الممكن والال�شعوري وحدهما.
عالم  ام��ت��الك  العمارة  ت�شتطيع  ه��ل 
حدود  �شمن  ه���ذا  ب��ال��و���ش��ف  ال�شعر 
اأن  ت�شتطيع  بها؟ هل  الخا�شة  لغتها 
�شعرّيتها  �شريحة؛  "�شعرية"  تعلن 
التي تحت�شن "ال�شعر" ويحت�شنها؟

للفن  ال���م���م���ك���ن  ال���ت���ع���ري���ف  ����ش���م���ن 

ال�شعري، الذي �شيبدو للوهلة الأولى 
كان  مهما  اإبداعي  عمل  لكل  حا�شنة 
اأن  �شيبدو  ب�����ش��ري��اً،  اأو  ل��غ��وي��اً  ن��وع��ه، 
ن�شيب العمارة �شئيل اأو كبير ح�شب 
وهذا  لل�شعر.  ال�شعري،  للفن  فهمنا 
مقابل  طبيعته  حول  اإجماع  ل  الفن 
ب�شاأن  الُمْجَمع عليه تقريباً  الهاج�ش 
ما هو "من طبع �شعري" مقارنة بما 
هو "من طبيعة نثرية" مبا�شرة، ذات 
ب�شكل  نعرف،  نحن  وا�شحة.  ر�شائل 
عام و�شبه غام�ش، ما اإذا كان ن�ش ما 
انطالقاً  ال�شعرية  بالطبيعة  جديراً 
العميقة،  اأعماقنا  ف��ي  ي�شتفّزه  مما 
اإذا امتلك الو�شيلة  اإل  وهو لن يفعل 
هنا  الأع��م��اق. من  تلك  اإل��ى  للذهاب 
رغم  ل��ه  بتعريف  الإم�����ش��اك  �شعوبة 
وجود اإح�شا�ش بديهي بطبيعته. ثمة 
ممكن  غير  معروف  لل�شعرّي  جوهر 
وبالطبع  م��ع��ي��اري��ة.  ب��دّق��ة  التعريف 
"ال�شعرية"  ب��ي��ن  ج��ّي��داً  ن��م��ّي��ز  ف��اإن��ن��ا 
في  ي���ب���دو  ق���د  م���ا  رغ����م  و"ال�شعر" 
الفقرة ال�شابقة من لب�ش بينهما. اإنه 
اإدغامهما،  ي�شتهدف  مق�شود  لب�ش 
ين�شب  الحديث  اأن  طالما  للحظة، 
ع��ل��ى ف���ن ال��ع��م��ارة ال��ت��ي ل��ي�����ش��ت من 

الأنواع الإبداعية اللغوية.
ما يعّقد الأمر لدى معالجة ح�شور 
جوهر الفن ال�شعري في فن العمارة، 

ه��و اخ��ت��ط��اط ال��ع��م��ارة ل��ن��ف�����ش��ه��ا، اأو 
دة.  اخ��ت��ط��اط��ن��ا ل���ه���ا، وظ��ي��ف��ة م���ح���دَّ
الجوهري  "الملمح  ه���ي  ال�����ش��ك��ن��ى 
يقول  م��ا  ع��ل��ى  الإن�شاني"  ل��ل�����ش��رط 
لغوية  ع��الق��ة  م��ن  منطلقاً  ه��ادي��غ��ر 
والعمارة،  ال�����ش��ك��ن  م���ف���ردَت���ي:  ب��ي��ن 
العالقة  وه��ذه  الألمانية.  اللغة  في 
م�شكن  اأي�شاً:  العربية  في  م��وج��ودة 
والمفردة  ر"  "عمَّ وال��ف��ع��ل  و���ش��ك��ن، 
لنف�شه  ال�شعر  يختّط  ل  "العمارة". 
اإذا  اإل  ال��م��ع��ال��م،  ���ش��ارم��ة  وظ���ائ���ف 
وهنا  وظيفة.  الجمالّي  الحافز  ك��ان 
م�شطلح  اأن  اإل�����ى  ال��ت��ن��ّب��ه  ي���ت���وّج���ب 
بمعنى  ُيفهم  اأن  يجب  "الوظيفة" 
لهذه  المبتذل  ال�شتخدام  من  اأو�شع 

نهاية  ف��ي  و�شفها  ف��ي  اأي  ال��م��ف��ردة، 
المطاف مهمة رفيعة الم�شتوى.

ل يمكن اإل اأن تكون للعمارة وظيفة 
في  يقول  نف�شه  هاديغر  اأن  رغ��م  م��ا 
"اتحاد  ه��ي  ال��ع��م��ارة  اإن  اآخ���ر  م��ك��ان 
لي�شت  اإن��ه��ا  والأر�ش".  ال�شماء  بين 
المح�ش،  الجمالي  للتاأّمل  مو�شوعاً 
اأنها  رغ��م  نحتياً  ع��م��اًل  لي�شت  وه��ي 
ثالثية  اأن��ه��ا  ف��ي  ال��ن��ح��ت  م��ع  تلتقي 
الف�شاء.  ف��ي  ح��ّي��زاً  وت�شغل  الأب��ع��اد 
وفق  م��وّق��ت��اً  ع��م��اًل  لي�شت  اأن��ه��ا  ك��م��ا 
المعا�شر، نرفعه في  الفن  متطّلبات 
اإذا  اإل  الف�شاء كي نهدمه بعد قليل، 
الكونية  الن�شبّية  العتبار  في  اأخذنا 
ال��ك��ف��ي��ل��ة وح����ده����ا ب��ت��دم��ي��ر الآث������ار 

الب�شرية اآجاًل اأو عاجاًل.
للعمارة، حتى العمارة ذات الم�شتوى 
ال����رف����ي����ع، وظ���ي���ف���ة على  ال���ج���م���ال���ي 
باأنها  العمارة  نيت�شه  يحّدد  ال���دوام. 
للقدرة  ���ش��غ��ي��رة  كني�شة  م��ن  "نوع 
الإرادة  "قّوة  لأن  باأ�شكال"  دة  ال��م��زوَّ
هذا  وف���ي  العمارة".  ع��ب��ر  تتمظهر 
مكان  ل  للعمارة  النيت�شوي  ال��وع��ي 

بالطبع للزائل، واله�ش خ�شو�شاً.
ي��م��ك��ن ال�����ش��ع��ر، م���ع ف�����وارق ف���ي لغة 
للقّوة  ت��م��ظ��ه��راً  ي��ك��ون  اأن  ال��ت��ع��ب��ي��ر، 
والتما�شك اللغوّي والف�شاحة كما اأن 
يكون مظهراً لل�شعف الداخلي، وكان 

منطق  �شمن  م�شنوعاً  منه  الكثير 
به  ذه��ب  ال��ذي  والمنا�شباتي  ال��زائ��ل 

اأدراج الرياح ومجاهل الن�شيان.
الرفيع  ال�شعري  المتن  اأن  لنا  يبدو 
ي����م���������ّش ال����م����ت����رج����رج ف�����ي ال���ك���ائ���ن 
الإن�شاني. يم�ّش الجوهر القلق الذي 
اإنه يم�ّش  الكائن غالباً.  هو في طبع 
تتجاوز  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رى  المو�شوعات 
الآن��������ي: ال����ح����ب، ال����ح����ي����اة، ال���م���وت، 
ال�شيخوخة، الإيرو�ش، الخيانة للذات 
عندما  حتى  بقّوة  يم�ّشها  والآخ���ر... 
ع��اب��راً، حتى  يتناول حدثاً  اأن��ه  يزعم 
اأن اه��ت��م��ام��ه ب��ال��زائ��ل وال��م��وّق��ت قد 
والموؤّبد.  الدائم  لقول  ذريعة  يكون 
ال��ك��ب��رى من  ال��درو���ش  ي�شتخرج  اإن���ه 

وهو  الوجود.  في  ال�شغرى  الهفوات 
الأدنى  بين  درام��ي��اً  تاأرجحاً  يتاأرجح 

والأق�شى في الوجود.
مثل  ت��اأرج��ح��اً  ال��ع��م��ارة  ت�شتطيع  ه��ل 
لالأدنى  اإ�شاراتها  فاإن  فعلْت  لو  هذا؟ 
ت����ب����دو، ع���م���وم���اً، من  والأق���������ش����ى ل 
ال��ت��ي يفعل  ال��ع��ن��ف��وان وال��ح��م��ي��م��ي��ة 
انطلقت  اإذا  خ�����ش��و���ش��اً  ب��ه��ا،  ال�����ش��ع��ر 
فح�شب،  �شكنّي  ك�����ش��رط  ال��ب��دء  م��ن��ذ 
اإرادة  ع��ن  كتعبير  اأو  ه��اي��دج��ر،  وف��ق 
اإن����ه����ا تكتب  ن��ي��ت�����ش��ه.  ال�����ق�����ّوة، وف�����ق 
ال����وج����ود ب���م���ف���ردات م��ل��م��و���ش��ة ذات 
الف�شاء و�شمن  عالقة مح�شوبة مع 
للغاية.  م��خ�����ش��و���ش��ة  ا����ش���ت���ه���داف���ات 
ل��و اأن��ه��ا ل ت��ف��ع��ل، م��ن ج��ه��ة اأخ���رى، 
تكون  لن  وواقعياً.  لنهدمت مجازياً 

عمارًة، بل �شتكون نحتاً.
مواجهة  ف��ي  ال�شعر  ال��م��رء  ي�شع  اأن 
الذي  بال�شكل  ال��ع��م��ارة  م��ع  وت��ق��اط��ع 
ن�����ش��ع��ه ف��ي��ه، ي��ري��د ف��ح�����ش��ب تظهير 
ومفارقاتها.  بتناق�شاتها  ال�����ش��ورة 
التي  لل�شورة  تمزيقاً  ي�شتهدف  ول 
داخلية  اأي �شورة وح��دًة  تمتلك مثل 
م��ه��م��ا ك��ان��ت ح����ّدة ال��ت��ن��اق�����ش��ات بين 
ن���ة. ي���ت���واج���ه فن  ع��ن��ا���ش��ره��ا ال���م���ك���وِّ
ال�شعر مع فن العمارة اأحياناً بمرارة، 
وبطريقة  بج�شارة  يتقاطعان  لكنهما 

غير متوّقعة.

الجامحة  ال���م���خ���ّي���ل���ة  ع�����وال�����م  اإن 
والفانتازية لي�شت على الإطالق حكراً 
قراأنا  التي  ال�شوريالية  الحركة  على 
ال�شوريالي"  "البيان  منذ  تعاليمها 
الأول عام 1924، بل لي�شت حكراً على 
من ُو�شع من ال�شابقين على الحركة 
رامبو،  )ل���وت���ري���ام���ون،  اإط���اره���ا  ف���ي 
رايمون رو�شيل، األفريد غاري، اإدغار 
فيها  ُو�شعوا  لقد  بو وغيرهم(.  اآلن 
عالماً  اخ��ت��ط��وا  ق��د  بال�شبط  لأن��ه��م 
ويقترب  المنطقي  المنطق  ينتهك 
َور  م��ن ال��م��ج��ه��ول ال��ب��اط��ن��ي ع��ب��ر �شُ
اليوم،  قبلنا  م��ا  اإذا  غ��ري��ب��ة.  وروؤى 
"�شوريالية"  اأن مفردة  عالمياً، فكرة 
ق��د ُن��ح��ت��ت ع��ل��ى ي��د اأب��ول��ون��ي��ر العام 

)من 
اليمين(: 
عمارة في 
منطقة 

كاندوفان في 
اإيران، منزل 
وقع تجديده 
في مطماطة 

جنوبي 
تون�ش، 

منظر من 
الجو لمنازل 

مطماطة، 
عمارة م�شجد 

في مالي.
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بمنا�شبة   réalismeو  sur من   1917
ما هو فوق  اأي:  بيكا�شو،  حديثه عن 
الواقع، فالأن ثمة محاولت م�شتمّرة 
لمالم�شة  والأدب  ال��ف��ن  ت��اري��خ  ف��ي 
ه�����ذا ال���م���ا ف�����وق ع���اب���ر ال�����واق�����ع. لم 
ي��ك��ن ب��الإم��ك��ان ب��ل��ورة م��ف��ه��وم مّتفق 
بداية  في  طويل،  وق��ت  بعد  اإل  عليه 
التراكمات  ب�شبب  الع�شرين،  القرن 
كان  ذلك  قبل  والروؤيوية.  المعرفية 
ي��ج��ري، ف��ي الأع�����ّم الأغ���ل���ب، هج�ش 
�شياغة  على  قدرة  فوق" دون  "الما 
وا�شحة ودقيقة له. ثمة المزيد من 
الإ�شارات في تاريخ الأدب والفن على 
"ما فوق" غريب ع�شّي على  ح�شور 
الإم�شاك. في الثقافات العالمية كلها 
اأو  ح  ُتلمِّ ن�شو�ش  ثمة  يبدو  ما  على 
ت�شير اإلى ما فوق الواقعي. لو بقينا 
ب�شذرات  للتقينا  العربي  الإرث  في 
ال�شوريالي  ل��دى  ف��ري��دة  �شوريالية 
م(    862( الها�شمي  العبر  اأب��و  الأول 
ال�شفا  اإخ���وان  ن�ش  ولقراأنا  وغ��ي��ره، 
عن قّوة المخّيلة القائل: "مثال ذلك 
بهذه  يتخّيل  اأن  يمكنه  الإن�����ش��ان  اأن 
القّوة َجَماًل على راأ�ش نخلة، اأو نخلة 
له  ط��ائ��راً  اأو  جمل،  ظهر  على  ثابتة 
اأربعة قوائم، اأو فر�شاً له جناحان، اأو 
حماراً له راأ�ش اإن�شان، وما �شاكل هذه 
والنقا�شون  ال��م�����ش��ّورون  يعمله  مما 
له  مما  للجن  المن�شوبة  ال�شور  من 
على  له"،  ح��ق��ي��ق��ة  ل  وم��م��ا  ح��ق��ي��ق��ة 
م  متقدِّ �شوريالي  خيال  م��ن  ن��وع  اأن��ه 
باتجاه  نتقّدم خطوة جديدة  يجعلنا 
لم  اآخ���ر  خ��ي��ال  ع��ل��ى  الم�شتغل  ال��ف��ن 
العا�شر  ال��ق��رن  ع��ل��ي��ه ج��م��ه��ور  ي��ع��ت��ْد 
الميالدي، ولعّله في الثقافة العربية 

الآن يحتاج مزيداً من الفح�ش.
العربية  الثقافة  في  العالقة  لي�شت 
اليوم بين "ال�شعر الحديث" و"الفن 
بل  ال���ك���اف���ي.  ب��ال��و���ش��وح  الحديث" 
بالحركة  الأ���ش��ل��ي��ي��ن  المعنيين  اإن 
تناق�شاً  يعلنون  العربية  الت�شكيلية 
فادحاً: اإنهم يقبلون "الفن الحديث" 
"المعا�شر" ول يقراأون - فلنقل  بل 
الحديث"  "ال�شعر   - ي�شت�شيغون  ل 
و"المعا�شر". تزعم الذائقة المعّممة 
اأوج  تالم�ش  اأنها  ت�شكيلياً،  ال�شائدة، 
اأنماط الحداثة، بل ما بعد الحداثة 

في العالم الت�شكيلي، في حين اأنها ل 
العالم  في  الحداثة  ه��ذه  مثل  تقبل 
اإل  الأم���ر ممكناً  ي��ب��دو  ال�����ش��ع��ري. ل 
هكذا  ال��ق��ب��ول.  ���ش��ع��ب  تلفيق  ب��ث��م��ن 
ال�شوريالية  ال��و���ش��ط  ه����ذا  ���ش��ي��ق��ب��ل 
ت�����ش��ك��ي��ل��ي��اً ف����ي ح���ي���ن ���ش��ي��ج��ده��ا في 
ال�شعر �شرباً من الغمو�ش الم�شحون 
بالالمنطق. عند قراءة ال�شعر يريده 
يطرح  ل  حين  في  ووا�شحاً  منطقياً 
����ش���وؤال ال��م��ن��ط��ق��ي��ة وال���و����ش���وح على 
�شوريالية  وغ��ي��ر  ���ش��وري��ال��ي��ة،  ل��وح��ة 
تلتزم  ل  ح��ّرة  ت�شخي�شية  تكون  ك��اأن 
ق���واع���د ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة. اإن���ه 
الت�شكيلي  ال��ف��ن  ف��ي  اأي�����ش��اً  تكعيبي 
الن�شو�ش  ف��ي  �شعره  يجد  حين  ف��ي 
الأك������ث������ر ����ش���ج���ي���ج���اً وت�������ش���ط���ي���ح���اً.
الثقافة  ف����ي  م���خ���ّي���ل���ت���ان،  ث���م���ة  ه����ل 
عندما  ج��ام��ح��ة  واح������دة  ال���ع���رب���ي���ة، 
والأخ����رى  ب��ال��ب�����ش��ري،  الأم����ر  يتعّلق 
الأمر  يتعلق  عندما  ومقننة  خامدة 
بالأدبي - ال�شعري؟ على اأن المخّيلة 
واح���دة هنا وه��ن��اك ف��ي ال��غ��ال��ب، ول 
يمكن تفكيك المتخيَّل، لأن الأحالم، 
الفترا�شية،  الذهنية  ال�����ش��ور  ه��ذه 
ولوحًة،  �شعراً  عنها  ُيعبَّر  اأن  يمكن 
ب�شرياً واأدبياً. ي�شهد على ذلك اأي�شاً، 
اإخ��وان ال�شفا  منذ وقت طويل، ن�ش 

الُم�شت�شهد به اأعاله.
تحّل  اأن  الحديث  ال�شعر  روح  يمكن 
في العمل الت�شكيلي. فمنذ الرمزيين 
طولب فن الر�شم باأن يكون نوعاً من 
بطريقة  يعبِّر  واأن  حديث"  "�شعر 
مجازية اأقرب اإلى مجازات ال�شعر عن 
مفردات العالم الحديث. الم�شتغلون 
في حقل ال�شورة، وفي حقل الإ�شهار 
اإيجاد  اإل��ى  حثيثاً  ي�شعون  خ�شو�شاً، 
نقاط تما�ّش جوهرية بين "البالغة 
الأيقونية"،  و"البالغة  اللغوية" 

وحرفياً بع�ش الأحيان.
ف��ي ح��ق��ل ال��ع��م��ارة ن�����ادراً م��ا ُفح�ش 
الأمر على �شوء اقترابه من مجازات 
ال�����ش��ع��ر وت���خ���ي���اّلت ال�������ش���ع���راء. ثمة 
الن�شو�ش  ف���ي  "مكتوبة"  ع���م���ارة 
ال���روائ���ي���ة وال�����ش��ع��ري��ة ت��ت��ح��ّدث عن 
مدن طوباوية ذات �شرفات اأقرب اإلى 
الأوهام مما اإلى ما يمكن تنفيذه من 

اأعمال معمارية فعلية ملمو�شة.

عندما نقارب ال�شعر بالعمارة، ون�شع 
لل�شعر  م��م��ك��ن��اً  ت��ع��ب��ي��راً  ال�����ش��وري��ال��ي��ة 
فالأنها تعلن حالة المخّيلة الق�شوى، 
المن�شبطة  وغ����ي����ر  ال���م���ت���ط���ّرف���ة 
ال�شعر  ي��ت��ل��ّب�����ش  ع��ن��دم��ا  ب��ال��م��ن��ط��ق. 
ي�شير  ف��اإن��ه  الأق�����ش��ى  المخيال  ه��ذا 
النواة  ت��ل��ك  دون  ���ش��ل��ب،  ن��خ��اع  دون 
الملمو�شة التي ل يمكن العمارة، من 
توؤخذ  ل  دون��ه��ا.  م��ن  القيام  جهتها، 
ال�شعري  تعبيرها  ف��ي  ال�����ش��وري��ال��ي��ة 
"ال�شاعري"  عن  تعبيراً  و�شفها  في 
ب����ل ع����ن ال�����ش��ع��ر ف����ي ج���م���وح���ه، من 
"�شعر"  ب��ي��ن  ال��م��ف��ارق��ة  روؤي�����ة  اأج����ل 
الكثير  العمارة  تاريخ  و"عمارة". في 
"ال�شاعري"، لكن هذا ل يخ�ّش  من 

المبحث الحالي.
قبل  "ما  الم�شّماة  المجتمعات  ف��ي 
معمارية  تعبيرات  ثمة  ال�شناعية" 
ُح����لِّ����ل����ت ف���ح�������ش���ب م����ن وج����ه����ة نظر 
اأنثروبولوجية، وظيفية، جغرافية اأو 
عمارة  اإط��ار  في  ِّفت  ن� و�شُ ذل��ك،  غير 
الإيجابي  ال��م��ع��ن��ى  ف���ي  "بدائية" 
في  اأو  الف����ت����را�����ش����ات،  اأح�������ش���ن  ف����ي 
بيئة  اإل���ى  ع��ف��وي��ة  ا�شتجابة  و�شفها 
واق��ت�����ش��ادي��ة: نظام  ���ش��و���ش��ي��ول��وج��ي��ة 
الري والقرابة والحماية و�شواها من 
في  المنطلقات  ك��ان��ت  ال�شتجابات. 
قلياًل  تخالف،  العمارة  تلك  تحليل 
اأو كثيراً، تلك المنطلقات التي ُحلِّلت 
اآثارها  الع�شرين  ال��ق��رن  ب��داي��ة  ب��ه��ا 
هذه  والمنحوتات.  كالر�شوم  الفنية 
الأخيرة منحت مّيزات جمالية وقراأت 
اأ�شكاًل اأولية م�شحونة بدافع داخلي، 
العالم  عن  للتعبير  واٍع،  غير  اأو  واٍع 
ومن  لمنتجيها،  الغام�ش  الداخلي 
كوزمولوجّي  اأو  مفهومّي  لن�شق  ثم 
كان  الحالَتين  كلتا  وف��ي  العك�ش.  اأو 
والجمالي  ال��داخ��ل��ي  للدافع  ُيو�شع 

مكان محّدد في �شياق التحليل.
ثمة في القراءة ال�شيميائية للعمارة، 
الأنثروبولوجية  المنطلقات  وف���ق 
تحليالت  ففي  ُيقال.  ما  التاريخية، 
للعمارة  لوغوبولو�ش  اإلك�شندرو�ش 
بالفرن�شية  )ك����ت����اب����ه  ت���ون�������ش  ف����ي 
وال�شيمونطيقيا  ال���م���دن  "تنظيم 
ال�شناعية"  قبل  ما  المجتمعات  في 
�شاأجازف  اإج��م��ال��ي��ة  ق�����راءة   )1995
تْم�َشح  ال���ط���ائ���ر،  ع��ي��ن  ب��ت�����ش��م��ي��ت��ه��ا: 
اأع��ل��ى وت��ق��ّدم فر�شيات  ال��ع��م��ارة م��ن 
عن نظام الري وطريقة بناء المنازل 

والف�شاء المديني برّمته.
الإفريقي  النحت  يمنح  تحلياًل  اإن 
الأوقيانو�شي  وال���ر����ش���م  واأق���ن���ع���ت���ه 
اإّي���اه���ا في  ُم���درج���اً  دللت ج��م��ال��ي��ة، 
��ل م���ن ن��م��ط ل���م ت��ت��ع��ّود عليه  م��ت��خ��يَّ
يمنح  ل��ك��ن��ه ل  الأوروب�����ي�����ة،  ال��ف��ن��ون 
لهَو  عمارتها،  اإل��ى  نف�شها  ال���دللت 

تحليل ي�شتحّق الم�شاءلة.
والتعبيريون  ال���وح�������ش���ي���ون  زع������م 
اغترافهم  فان غوغ وغوغان  وقبلهم 
والبدائية  ال�����ش��رق��ي��ة  ال���ف���ن���ون  م���ن 
"البدائية"  ب�����ش��ب��ب  والأوق����ي����ان����ي����ة 
الخ�شبة التي تعتمل فيها. لم ن�شمع 
الفكرة نف�شها من طرف المعماريين 
ال�شعوب  تقيمها  التي  العمارة  ب�شاأن 
ذاتها، كما لو اأن الخ�شوبة المتوّح�شة 
نتوّجه  حالما  تختفي  تلك  الكامنة 
فن  العمارة  وك��اأن  العمارة،  اإلى حقل 
فقط  ال�شارمة  والهند�شة  الح�شاب 

اأي�شاً.  والأح��������الم  ال���خ���ي���ال  ول��ي�����ش 
القديمة  ال�شعوب  ع��م��ارة  ف��ي  وحتى 
الأنباط  ك��ع��م��ارة  بدائية"،  "الأقّل 
ف���ي م���دائ���ن ���ش��ال��ح وال���ب���ت���راء، وقف 
الطابع  ل����دى  ف��ح�����ش��ب  ال��م��ح��ل��ل��ون 
اأم����ام  ول��ي�����ش   Hellénisé ال��م��ه��ل��ل��ن 
اإلى  ال��ذه��اب  دون  الأ���ش��ل��ي،  طابعها 
روؤية الجّدة والبتكار واأ�شغال الخيال 
في عمارة تنحت، حرفياً، الجبال كي 
تقيم منها وفي داخلها من�شاآتها ذات 
بالطبع،  الهيليني  ال�شكلي  ال��ط��اب��ع 
ب��ع��دم��ا خ��ّف��ف��ت م���ن ����ش���اأن ف���ك���رة اأن 
ت��م�����ش��رق �شارخ  ال��م��ه��ل��ل��ن ه���و  ال��ف��ن 
العمارة  في  اليوناني.  للفن  �شريح 
الم�شاكن  مثل  البّتة  المهللنة  غير 
منطقة  ف�����ي  ال����ف����ري����دة  ال���ج���ب���ل���ي���ة 
)تركيا  الو�شطى  اآ�شيا  في  كاّبادو�شيا 
اأحادية  ق���راءة  م��ن  ينجو  ل  ح��ال��ي��اً( 
كثافتها  رغ���م  �شعرية  غ��ي��ر  ال��ج��ان��ب 
من  الب�شر  في  تثيره  وما  الجمالية 
�شعادة. لعلها لم ُتعتبر عمارة كهفية 
بالمعنى الماألوف اأو ال�شالب للكلمة، 
معمارياً  اإبداعاً  اأي�شاً  تعتبر  لم  لكن 
للمخّيلة  يحتفظ  م��غ��اي��ر  ت�����ش��ّور  ذا 
غير  اأ�شكاًل  تقّدم  اأنها  طالما  بمكان 

ماألوفة معمارياً.
ع���م���ارة ك��اب��ادو���ش��ي��ا م���ث���اًل ُت��ث��ي��ر في 
الأكثر  ال���غ���رائ���ز  ال����الوع����ي  اأع����م����اق 
بدائية ووح�شية وخ�شوبة كاأنها اآتية 
مبا�شرة من عالم الأحالم، من عالم 
الطفولة، من اأفالم الخيال الجامح، 
وم�����ن دي�����ك�����ورات اأف�������الم ال���ك���رت���ون. 
ال�شياحية  الأدل���ة  وك��ّت��اب  ال�شائحون 
الغريبة  بالمناظر  المولعون  فقط 
"ممّرات  اأن��ه��ا  اأم��ام��ه��ا ع��ل��ى  ت��وق��ّف��وا 
 .)cheminées de fée( الجنية" 
ه����ذا ال��ت��ع��ب��ي��ر ل���ن ي���ط���راأ ع��ل��ى بال 
بالن�شبة  اأم���ا  ال��ع��م��ارة.  ف��ن  م��وؤّرخ��ي 
كابادو�شيا  ف���اإن  ال��ف��ن  م���وؤّرخ���ي  اإل���ى 
التطّور  ف��ي��ه  ح��ل��ل��وا  م��خ��ت��ب��راً  ت��م��ّث��ل 
ال�شرقية"  ل�"الكني�شة  الت�شويري 
ب�شبب وجود 150 موقعاً اأثرياً كن�شياً 
باإ�شرار  ُم��الح��ظ��ي��ن  ف��ي��ه��ا،  ق��دي��م��اً 
اإلى  الكنائ�ش  هذه  تحويل  اأن  ُمريب 
لم  الإ�شالمية  الع�شور  في  م�شاجد 
القبلة  اإلى  وجهاتها  تحويل  ي�شتطع 
ال�شياحية  الأدلة  موؤّلفو  الإ�شالمية. 
مناظر  َي�����ش��ف��وا  اأن  ي��م��ك��ن  ب���دوره���م 
طبيعي  "م�شهد  ب��اأن��ه��ا  ك��اب��ادو���ش��ي��ا 
ي�شتخدمه  ل��ن  تعبير  وه��و  قمري"، 
- اإل قلياًل - المعنيون بتاريخ الفن، 
الحلم  بتاريخ  يعنى  ت��اري��خ  اأن��ه  رغ��م 

بدرجة ما.
ي��ن��ط��ب��ق الأم������ر ع��ل��ى ع���م���ارة اأه�����وار 
الجنوب العراقي التي ُحلِّلت انطالقاً 
م���ن ن�����درة ال��خ�����ش��ب وال���ح���ج���ارة في 
المقام الأول، ولي�ش اأي�شاً من ت�شّور 
اأ�شمينا  ال��ب��ن��اء.  لأع��م��ال  مخ�شو�ش 
ب�"عمارة  ال��راف��دي��ن��ي��ة  ال��ع��م��ارة  تلك 
لكن  ج��غ��راف��ي��ة،  لأ���ش��ب��اب  الخراب" 
مفهومية اأي�شاً وتخّيلية تم�ّش ت�شّور 
ومفهومهم  للف�شاء  ال��راف��دي��ن��ي��ي��ن 
عن الزائل الذي �شي�شتمّر في الوعي 
الإ�شالم  اإل����ى  ي�����ش��ل  ح��ت��ى  ال��م��ح��ّل��ي 
فيه  بما  ك��ّل��ه،  ال��ع��ال��م  �شيعتبر  ال���ذي 
عمارة  مقابل  ال��زائ��ل  م��ن  ع��م��ارات��ه، 
العتاهية: اأبو  يقول  الجنة.  الأزل��ي: 

اأَيفرُح النا�ش بالدنيا وقد علموا
َق�لَ�ُع اأّن ال��م��ن���ازل ف�ي ل����ّذات���ن������ا 

ويقول اأبو العالء المعّري:
مٌة َت�بني المن�ازَل اأع�ماٌر ُمهدَّ
من الزمان باأنفا�ٍش و�شاعاِت

نكران  بالطبع،  العقل،  ي�شتطيع  لن 
البيئية  ل���ل���ع���وام���ل  ال��ك��ب��ي��ر  ال�������دور 
وال�������ش���ي���و����ش���ي���ول���وج���ي���ة وال���دي���ن���ي���ة 
وال���م���ف���اه���ي���م ال���ك���وزم���ول���وج���ي���ة في 
يجدر  لكنه  ال��ع��م��ارة،  اأن��م��اط  تكوين 
ال���ت���وّق���ف اأي���������ش����اً، ك���م���ا ي���ب���ره���ن لنا 
اأمام الحلمّي الذي  غا�شتون با�شالر، 
نزعمه  ما  وهذا  بل،  العمارة،  يتخّيل 
ن��ح��ن، وف���ي ���ش��ي��اغ��ة اأ���ش��ل��وب��ه��ا. هل 
على  قائماً  اأ�شلوباً  ت�شوغ  عمارة  ثمة 
مخططات مختلفة عّما اعتدنا روؤيته 
متابعًة ن�شقاً ل�شعورياً، غرائبياً، من 
الوقت  في  الغام�شة،  الأح��الم  طينة 
العوامل  اإل��ى  ت�شتجيب  ال��ذي  نف�شه 
المو�شوعية ومن دون تعار�ش ُيذكر؟

وال�شحر  ال��ح��ج��ي��ج  ف��ه��م  ي��م��ك��ن  ل 
الطاغي الذي تمار�شه عمارة البتراء 
اإل  في الأردن على ال�شائحين اليوم، 
باأخذ "ال�شياغة المعمارية" الحالمة 
في العتبار، وهذه تدفع اإلى الأحالم 
الُم�ْشَهرة عبر الحجر. هنا ثمة حجٌر 
الأحالم  نراه في  وردّي  حالٌم. حجر 
الخيالي.  َر  ال��م�����ش��وَّ الق�ش�ش  وف���ي 
ع��م��ارة م��ن طبيعة خ��ي��ال��ي��ة. ك��م��ا ل 
اإلى  العالمية  ال�شياحة  ت�شّور  يمكن 
التطاوين  وق�شور  مطماطة  منازل 
اإل لأنها تعلن عبر الحجارة والتراب 
اأحالم يقظة تت�شاطر بها فئات وا�شعة 
القارات. هنا  الب�شر من مختلف  من 
اأي�شاً ثمة عمارة تحلم وتدفع الحلم 

اإلى اأق�شى الحدود.
ال����ع����ن���������ش����ر  ت��������ج��������اوز  ي����ن����ب����غ����ي  ل 
الب�شيكولوجي الكبير في فهم عملية 
م��ط��م��اط��ة، عمارة  )ع���م���ارة  ال��ت��ل��ّق��ي 
العمارة  ال��ب��ت��راء،  ال��ت��ط��اوي��ن، ع��م��ارة 
الكهفّية في بّكين واأوكرانيا ومناطق 
كاندوفان  ومنطقة  فرن�شا  من  ع��ّدة 
في  باندياكارا  ومنحدرات  الإيرانية 
مالي والجبل الغربي في ليبيا( كما 
في فهم اإنتاج هذه العمائر من طرف 

البناة الأوائل؛ الحالمين الكبار.
في  ال���م���رء  ي��ف��ّك��ر  ك���ه���ذه  ف���ك���رة  اإزاء 
الُمترَجم  با�شالر  كتاب  ق��راءة  اإع��ادة 
"جماليات  عنوان  تحت  العربية  اإلى 
اإ�شارات تعّزز  المكان"، عّله يجد فيه 
ما يذهب اإليه. و�شيجد فيه بالأحرى 
ب�"اأحالم  ت��ت��ع��ّل��ق  اأخ�������رى  اإح��������الت 
موجودة  ه���ي  ك��م��ا  البيوت"  ي��ق��ظ��ة 
خ�شو�شاً،  ال�شعرية  الن�شو�ش  ف��ي 
ر  الت�شوُّ مع  ما  بدرجة  تتطابق  وهي 
اأن  ونظّن  للمو�شوع.  الأول  النظري 
َه  التوجُّ ي��رد  لم  اأو  ينتبه  لم  با�شالر 
منازل  اأو  ال��ك��ه��ف��ّي��ة  ال���ب���ي���وت  اإل������ى 
وق�شور  مطمامة  بيوت  مثل  الجبال 
اإلى  ل  اأنه فعل لتو�شّ التطاوين. ولو 
با�شالر  على  اإحالتنا  اأخ���رى.  نتائج 
هي نقاط ا�شتدلل يجري تطويرها 
ح�شب ما ت�شمح به المادة المعمارية 
المرئية في مطماطة والتطاوين على 
تتجاهل  كتابة  كل  الخ�شو�ش.  وجه 
ب��ا���ش��الر ف��ي ه���ذا ال�����ش��ي��اق ه��ي كتابة 
وينق�شها  واّدع��ائ��ي��ة  للجميل  ن��اك��رة 
التوا�شع. فر�شية "اأحالم" و"اأحالم 
يقظة" عن المنازل ت�شل حّد الخيال 
البناء  ح���ج���ر  وت���م���ن���ح  ال�������ش���وري���ال���ي 
بال�شطرام. مفعمة  ح��ي��اة  وط��ي��ن��ه 

اأت��ى رج��ل اإل��ى علّي ب��ن اأب��ي طالب 
"اإن لي امراأة كلما غ�شيتها  قائاًل: 
)�شاجعتها( تقول: قتلتني"، فقال 

علّي: "اقتلها وعلّي اإثمها"!
لكنها  الن�شاء،  �شّرها  تاأتمن  ال��ع��رب  تكن  ل��م 
العربي  فالمتخّيل  ال��رغ��ب��ة.  ت��اأم��ن��ه��ا  ك��ان��ت 
ال��ح��ي��ط��ان في  وراء  �شهوته  ي����داري  ي��ك��ن  ل��م 
اأن  ان��ف��ت��اح ���ش��ح��راوي �شا�شع. وع��ن��ده��م  ظ��ّل 
للمراأة لعنة ل ي�شتقيم معها ظفر ول هيبة، 
الرجولة  منعة  اأعطاهم  ال��ب��دوّي  فر�شولهم 
في  ال���م���ارق���ة،  الأن���وث���ة  ���ش��ّد  "المقّد�شة" 
الزواجات الأربعة لإ�شباع "همجّية" الجن�ش.

وال���م���روق الأن���ث���وي ك���ان ال��ُم�����ش��ت��ه��ى، و�شبيل 
الأولى،  الحظوة  �شاحب  كنت  فاإن  الريا�شة، 
ف��الأن��ك ���ش��ري��ف م��خ��دع، وغ��ي��ر ه����ذا، فعلّية 
اأح�شان  ف��ي  اإل  عين  لهم  تغم�ش  ل  ال��ق��وم 

جواريهم الح�شان.
ولّما كان لالأنوثة قّوتها في �شرخ "الرجولة 

اأج�شاد  ع�����ش��ب��وا  العربية"، 
وا�شتباحوا  ب��ال�����ش��واد  ال��ن�����ش��اء 
الن�شاء  ف��ك��ل  ����ش���ّراً،  رغ��ب��ت��ه��ن 
بامتياز،  مغت�شبات  العربيات 
لم  اإن  ال�شتباحة  ���ش��ورة  فما 

تكن زواجاً وراء حجاب؟!
يقول علّي: "المراأة �شّر ل بّد 
ال�����ش��ّر ج��ع��ل من  ف��ه��ذا  منه"، 
مقبوًل  م��ط��رح��اً  ال�����ش��ح��راء 
الجاهلي  وال�����ش��ع��ر  ل��ل��ع��ي�����ش، 
ل���م ي��ك��ن غ���زل���ه خ�����ارج و�شف 

البعران والرمال.
يكتب  اأن  م�شتغرباً  و���ش��ي��ب��دو 
ت���ل���م���ي���ذ اب������ن ت���ي���م���ي���ة ع������ّراب 
ابن  الأول،  ال�شلفي  الإره����اب 
"اأخبار  ف���ي  ال���ج���وزي���ة،  ق���ّي���م 
هذا  الجوزية  واب��ن  الن�شاء". 
هو اأبو عبد اهلل �شم�ش الدين 
اأّيوب  ب��ن  بكر  اأب��ي  ب��ي  محمد 
الزرعي،  ح��ري��ز  ب��ن  �شعد  ب��ن 
وُع����رف ب��اب��ن ال��ج��وزي��ة ن�شبة 

"مدر�شة  على  القّيم  اأبيه  اإل��ى 
الجوزية" في دم�شق في القرن 
الرابع ع�شر الميالدي، الثامن 

ابن  ي��د  على  تتلمذ  حنبلّي،  فقيه  الهجري. 
والعداء  والكراهية  التزّمت  ال�شديد  تيمية 
عذاب  ب���اأن  معتقداً  مذهبه،  على  خ��رج  لمن 

النار موّقت ونعيم الجّنة اأبدّي!
ورواية ابن الجوزية لأخبار الن�شاء كانت نقاًل 
وتدويناً، ولم تكن تعليقاً، اأو �شرحاً اأو تهذيباً، 
ومن اأ�شباب و�شعه فالأن خزانة العرب، عواماً 
بالأ�شرار  محت�شدة  وروؤ���ش��اء،  عاّمة  وخلفاء، 
لأن  ���ش��ع��راً،  ُنقلت  وق��د  وال��ح��روب،  والخبايا 
ال�����ش��ف��اه��ي��ة م�����ش��در ال��م��ع��ل��وم��ات ف��ي جزيرة 
تكن  لم  فالكتابة  الن�شيان،  �شابها  الأّم��ي��ي��ن، 

ذات حظوة.
على  يخرج  لئال  كتابه  في  اب��ن جوزية  يعّلق 
رجال  بها  ي�شتعل  �شهوة  ينقل  حين  ال��دي��ن 
من  متمّنياً  الم�شلمين،  وعموم  "الدعوة" 

القبول". تعالى  "اهلل 
لم تكن العرب تعرف غير الجماع للمرا�شاة، 
فال ورٌد في واد غير ذي زرع، ول ُيعَرف للعرب 
عيٌد، فكيف لن�شائهم الطمع في رجالهن بغير 

"ال�شفيع". لذلك فخير الن�شاء لدى معاوية 
هي تلك "المواتية لك فيما تهوى". 

ام��������راأة خ���ال���ف���ت زوج����ه����ا ف�������ش���ار ُي���ك���ث���ر من 
كلما  اهلل!  "اأبعدك  ل��ه:  فقالت  م�شاجعتها، 

وقع بيننا �شرٌّ جئتني ب�شفيع ل اأطيق رّده".
وح��ي��ن ت��ه��ي��م ال���ع���رب ب��ن�����ش��وة، ي��ق��رب��ون من 
بن  يحيى  النا�شك  ف��ال��زاه��د  ك��ف��راً،  الجمال 
والت�شليم  ال�شالة  اأن  ي��رى  ال��ث��وري،  �شفيان 
على  ال�شالة  ت��ع��ادل  الح�شناء  الجارية  على 

الر�شول الإلهي.
الجاهلية  )في  العرب  عند  للن�شاء  يكن  ولم 
الوظيفة  م���ن  اأ���ش��م��ى  والإ������ش�����الم(، وظ��ي��ف��ة 
هذه  تاريخهن  يتخّط  ل��م  لذلك  الجن�شية، 
الحدود، واإن قطعن �شوطاً بعيداً عن م�شتنقع 
ال�����ش��ه��وة ال��ب��دوي��ة. ف��ال��ن�����ش��اء، ع��رب��ي��اً، فاكهة 
وموؤان�شة، ولي�ش لهن غير ذلك من �شطوة اأو 
حظوة، واإن ُكتب اأو ُنقل عن محاولت لخلق 
فهي  "ع�شوي"،  وج���ود  اأو  اح��ت��رام  م�شاحة 

محاولت ارتزاق مف�شوحة.
فيها  لي�ش  القديمة،  العربية  فالذاكرة  ل��ذا 
�شيغ  برغم  الحتقار  مغالطة  اإل��ى  يدعو  ما 
ن�شائه  اأخ��ب��ار  يذكر  الجوزية  فابن  تجميله، 
ال��ن��ه��ود والفروج  ف���ي  ف��ي��ه��ا  ي�����ش��وح  اأب�����واب�����اً، 
والجنون والغدر و"الزنا" والتقبيل والغيرة، 
ليفرد ف�شاًل يتيماً عن وفاء الن�شاء العربيات. 
ولعّله مرغم على ذلك، لأن الذكورة البدوية 
كلّذة  الن�شاء  �شورة  �شوى  تاريخها  في  لي�ش 
اأي����ن ي��اأت��ي ال��ف��ق��ي��ه الحنبلي  وخ��ي��ان��ة، ف��م��ن 
الأنوثة  اغت�شاب  م��ن  ال��ع��رب  ت��ب��ّرئ  بحكايا 

و�شرعنة توا�شله؟
يقول اأبو ن�شر محمد العتبي الموؤّرخ الحّجة: 
اإذا  ومع�شوقه  المع�شوق  بين  ال�شرط  "وكان 
اأن يكون له ن�شفها الأعلى من �شّرتها  اأخلوا 
اإلى قّمة راأ�شها ي�شنع فيها ما ي�شاء، ولزوجها 

من �شّرتها اإلى اأخم�شها". 
وفي ذلك يقول ابن الأعرابي:
فللِخّل �شطٌر مطلق من عقاله

ول�ل��ب�ع��ل �ش�ط�ر م�ا ي��رام م�ن�ي�ُع

ويقول اأبو العالء بن عمرو:
ل�ه�ا ن��ش�ف�ان م�ن ح�ّل وب��ّل
ون�شف كالبحيرة ما يهاج

وُيغرق عبد الرحمن بن اأم الحكم في و�شف 
لّذة ذلك، فيقول:

وك�اأ�ش ت��رى ب��ي��ن الإن��اء وب�ي�ن���ه��ا
ق���ذى ال��ع��ي��ن ق��د ن�ازع��ت اأّم اأب�اِن
ت��رى �ش��ارَب���ي��ه���ا ح��ي�ن يعت��ورانها
ي����م����ي������الن اأح����ي�����ان����اً وي�ع�ت����دلِن
فما ظّن ذا الوا�شي باأبي�ش ماجد
وب��ي���ش���اء خ����ود ح��ي��ن ي��ل��ت��ق��ي��اِن

اأن  )ال��ق��وق��از(،  اأه���ل طبر�شتان  ع��ن  وي��ذك��ر 
�شبّيًة ل تتزّوج منهم حتى يكمل ع�شيقها بها 
بعدها  "المحّرم"،  الجن�ش  من  كاماًل  عاماً 

يطلبها من عائلتها، فيزّوجونها له.
عن  دوم���اً  بنف�شها  العربية  ال��ذك��ورة  وت��ن��اأى 
ارتكاب الخطيئة، فالن�شاء هّن من يجبرنهم 
الفكاك  ت�����ش��ت��ط��ي��ع  ل  ال���ع���رب  لأن  ع��ل��ي��ه��ا، 
اأح��ال��ت حياتهم  "ال�شرف" ال��ت��ي  ع��ق��دة  م��ن 
فكان  ماجنة،  �شّرية  مغامرة  اإل��ى  الجن�شية 
ترهيب  ف��ي  العربي  النبل  فرو�شية  الجن�ش 

الأنوثة العربية الُمغت�َشبة.
يو�شف"، حيث  "�شورة  ف��ي  ج��اء  م��ا  وب��ره��ان��اً 
ل��ل��ق��اء جن�شي  ي��و���ش��َف  ال��ع��زي��ز  ام����راأة  راودت 
في  مهماً  منطلقاً  ذلك  فكان  فرف�ش،  عابر، 
اأن تدّن�ش  اأنفا�شها خ�شية  اأن تحب�ش الذكورة 
"هيبتها" على يد امراأة، لم ُتخلق اإل لإ�شباع 
اأي�شاً يمكننا  �شهوة الرجال. في هذا ال�شياق 

قراءة هذه الأبيات:
رّب ب��ي����ش�������اء ذا دّل وح������ش�������ن
ق��د دع��ت��ن���ي ل��و�ش�له�ا فاأب��ي���ُت
ل�م ي�ك�ن �ش��اأني العف�اف ول�ك�ن
كنت ندمان زوجها فا�شتحيُت

�سفاء خلف 

1900وانت�شرت على كروت بريدية في الغرب على  �شورة �شاب من الق�شطنطينية عا�شمة الإمبراطورية العثمانية الُتقطت العام 
اأ�شا�ش اأنها �شورة لمراأة من حريم العثمانيين الالتي كّن اآنذاك محجبات ل يظهرن للرجال ما ا�شطّر الم�شّور اإلى التحايل من 

خالل ا�شتبدال المراأة ب�شاب ارتدى المالب�ش الن�شائية، وقد ا�شتغرق الأوروبيون فترة من الزمن لكت�شاف الخدعة. 
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اأودن،  ه��ي��و  وي�����س��ت��ان  ول���د 
الأميركي  المولد  الإنكليزي 
باإنكلترا  ي��ورك  في  الجن�سية، 
العام 1907. انتقل اإلى برمنغهام خالل 
في  تعليمه  وتلّقى  الطفولة،  مرحلة 
اأوك�سفورد. تاأّثر في �سبابه ب�سعر توما�س 
عن  ف�ساًل  فرو�ست،  وروب���رت  ه��اردي 
جيرارد  ديكين�سون،  اإيميلي  بليك،  وليام 
الملحمي  ال�سعر  وكذلك  هوبكنز  مانلي 
ال�سعري  نبوغه  بداأ  القديم.  الإنكليزي 
ومن  اأوك�سفورد،  في  كان  عندما  يت�سح 
هناك كّون �سداقات ا�ستمّرت مدى حياته 
مع اثَنين من الكّتاب هما: �ستيفن �سبندر 
مجموعته  اأ�سدر  اإي�سرودز.  وكري�ستوفر 
 1928 العام  "ق�سائد"  الأولى  ال�سعرية 
في طبعة خا�سة، ثم في طبعة �سعبية 
المحتوى  وباختالف  نف�سه  ال�سم  تحت 
اأ�ّس�س  التاريخ  ذلك  ومنذ   ،1930 العام 
بتقنياته ال�سعرية غير الم�سبوقة ال�سوت 
يتفّرد  الجديد.  ال�سعري  للجيل  القيادي 
ببراعة  النّقاد،  يقول  كما  اأودن،  �سعر 
على  وقدرة  اعتيادية  غير  فنية  وتقنية 
نظم الق�سيد في اأ�سكال متعّددة وغزيرة. 
والأحداث  ال�سعبية  بالثقافة  يّت�سل  �سعر 
الجارية، كذلك يتمّيز بذكاء خارق ا�ستطاع 
لفت الأنظار باعتماده عنا�سَر واأ�سكاًل فّنية 
ونظريات اجتماعية و�سيا�سية. دهاء �سعري 
ي�سبه اإلى حّد ما الأ�سلوب ال�سعري ل�سعراء 
اأمثال: ديكين�سون، دبليو و. ييت�س، هنري 
جيم�س. �سعره �سرد مطّول ورحلة للبحث 
وقراءاته  اأ�سفاره  من  اّتخذت  والتّق�سي 
ال�ساعر  انتقل  الخام.  الإبداعية  المادَة 
1939 حيث  العام  المتحدة  الوليات  اإلى 
وح�سل  كولمان   ت�سي�ستر  حبيبته  التقى 
على الجن�سية الأميركية في العام نف�سه. 
قبل ذلك كان اأودن قد اأم�سى اأوقاتاً غير 
اأي�سلندا،  األمانيا،  بين  متنقاًل  م�ستقّرة 
وال�سين، وخدم اأي�ساً في الحرب الأهلية 
الإ�سبانية. ومنذ انتقاله اإلى اأميركا تغّيرت 
معتقداته تغّيراً جذرياً، فلم يعد ذلك ال�ساب 
ب لال�ستراكية والموؤّيد  الإنكليزي المتع�سّ
للفكر الفرويدي ومبادئ التحليل النف�سي، 
الم�سيحية  ب�سوؤون  ي�ستغل  اأخ��ذ  واإنما 
في  البروت�ستانتي.  والالهوت  الحديثة 
مراحل لحقة �سار اأودن ليبيرالياً معتدًل، 
كاتباً  اأنتجت  الخ�سبة  التجربة  ولعّل هذه 
غزير الإنتاج وم�سرحّياً متاألقاً ومحّرراً ذائع 
اأعظم  اأحد  كونه  اإلى  بالإ�سافة  ال�سيت، 
الع�سرين،  القرن  في  الإنكليزية  �سعراء 
على  كبير  ب�سكل  اأعماله  اأّث���رت  فقد 
�سفَتي  امتداد  على  ال�سعراء  من  اأجيال 
الأطل�سي. �سغل اأودن من�سب "م�ست�سار 
العام  لل�سعراء"  الأميركية  الأكاديمية 
1954 حتى وفاته في فييّنا العام 1973.

لحن جنائزّي حزيـن

اأوقفوا ال�شاعات كّلها، اقطعوا التلفون،
امنعوا الكلب من العواء واللهاث بعظمته،

ْمٌت،  �شَ
بيانو يعزف و�شوت كظيم يت�شّرب من طبله
اأح�شروا التابوت اإلى هنا، واأقيموا الِح�داد.

اجعلوا الطائرات تحوم فوق روؤو�شنا وتنوح
"لق�د  ب��ر���ش��ال��ة:  ال�����ش��م�����اء  �شفحة  م��غ��ّب�����ش��ًة 

م��ات".
�شارة  ارب��ط��وا  الأبي�ش  الحمام  اأع��ن��اِق  وعلى 

الحداد،
دعوا َرُجل المرور يلب�ش قّفازات من القطن 

الأ�شود.

لقد كان �شمالي، جنوبي، 
كان �شرقي وغربي،

كان اأ�شبوع عملي واإجازة الأحد
كان ليلي، منت�شف ليلي، 

حديثي واأغنيتي
الأبد،  اإل���ى  يبقى  ال��ح��ّب  اأن  ظننت  لطالما 

لكنني كنت مخطئاً.

النجوم لم تُعد مرغوبًة الآن، 
فّرقوا كل واحدة عن الأخرى

احب�شوا القمر و�شّردوا ال�شم�ش
واكن�شوا  ه��ن��ا  م��ن  ب��ع��ي��داً  المحيط  ا���ش��ك��ب��وا 

الأر�ش
الآن ل �شيء مطلقاً يمكن اأن ياأتي باأي خير.

المتحف الفرن�سي للفنون الجميلة
عن معاناة لم يكن لها اأن ُتخطئ،

يفهموا  اأن  يمكن  كيف  القدامى:  المعّلمون 
جّيداً

اأن هذا مكان الب�شر،  وكيف يمكن اأن يح�شل  
غير ذلك؛

بينما ثّمة �شخ�ش اآخر ياأكل هناك 
طوال  ب��ل��ي��داً  ي��م�����ش��ي  اأو  ال���ن���اف���ذة  ي��ف��ت��ح  اأو 

الطريق؛
 

كيف ومنذ متى وال�شيوخ ينتظرون بتبّجل 
ميالد المعجزة...

ي��ري��دون للمعجزة تلك  ال��ذي��ن ل  الأط��ف��ال 
خ�شو�شاً اأن تقع، 

يجّدفون في البركة عند حافة الغابة،
ولن ين�شوا مطلقاً

على   يقع  اأن  م��ن  ب��ّد  ل  ال�شت�شهاد  ف��زع  اأن 
طريقته في ركن ما،

في ُبقعة ُمهملة هناك
طريقتها  على  الحياة  على  ُتقبل  كالب  ثّمة 

اأي�شاً، 
وثّمة َفَر�ٌش يعّذبها جاّلدها

تترك حداها
اأثَر البراءة  على الع�شب.

المثال:  �شبيل  على  ب��روغ��ي��ل،  اإك��ارو���ش  ف��ي 
كيف يتوارى كّل �شيء

وي�شيع على مهل من الكارثة؛ 
البكاء  ال��م��اء،  �شمع �شفعة  ق��د  ك��ان  ال��ف��الح 

المهجور،
لكن بالن�شبة اإليه لم يكن ذلك ف�شاًل ذريعاً؛ 

ال�شم�ش ُم�شيئة
كما هي  كذلك ت�شيء اأقداماً بي�شاء تختفي 

في ُخ�شرة
فكانت  الُمترفة  الناعمة  ال�شفينة  اأّما  الماء، 

قد �شهدت
�شيئاً مذهاًل،

�شبياً ي�شقط من ال�شماء،
وُتبحر هي في  اإليه،  ليذهب  ما  لديه مكان 

�شالم.

الروائي
ُمنّمٌق بالَملَكة كاأنها بّزة اأنيقة،

مكانُة كّل �شاعر بالتاأكيد معروفة؛
باإمكانهم اأن ُيده�شونا كالعا�شفة الرعدّية،

اأو بموت يافع، اأو بقائه وحيداً ل�شنين.
ك��ت��ي��ب��ًة من  ي�����ش��رب الأر��������ش  اأن  ب���اإم���ك���ان���ه 

الخّيالة:
تلك  ال�شبيانّية  لعبته  ُيجاري  اأن  عليه  لكن 

وُي�شارع،
و�شعب  وا�شحاً  يكون  كيف  يتعّلم  اأن  عليه 

المرا�ش،
كيف يمكن اأن تكون البطل،

ي�شتحّق  م��ا  ثّمة  اأن  لأح���ٍد  يخطر  ل  عندما 
النظر.

بالن�شبة اإليه، 
لُينجز اأتفه اأمنية لديه،

ل بّد من اأن ي�شبح كومة �شاأم،
خا�شعاً لل�شكاوى الُمبتذلة مثل الحّب،

وما بين بين.

ُكن الَبْين، من بين اأبذاأ بذيء كن كذلك،
وفي ذاته ال�شعيفة، اإن تقوى،

اأخطاِء  ك����ّل  ب��خ��ف��وت  ت��ع��ان��ي  اأن  م���ن  ب����ّد  ل 
الب�شر.

ترجمة: �سريف ال�سهراني

اإلى  ظ��ه��ر  الآن  م��ن  �شنَتين  ق��ب��ل 
خطر"  في  "الأدب  كتاب  ال��وج��ود 
لقى  وق���د  ت�����ودوروف،  لتزيفتان 
ه����ذا ال���ك���ت���اب ب�����ش��رع��ة م���ك���ان���اً له 
ومكتبات  والخا�شة،  العامة  المكتبات  ف��ي 
ال��م��ث��ق��ف��ي��ن وال���ن���ّق���اد ال���ذي���ن ق��اب��ل��وه بكثير 
البع�ش  لدى  النبهار  بل  ال�شتح�شان،  من 
منهم، ما جعل منه كتاب ال�شنة فور �شدوره 
في كثير من الأقطار العربية وغيرها. غير 
الثقافية  ال�شنة  ه��ذه  ال��ن��ق��دي  المنجز  اأن 
"اإدانة  بعنوان  محاججاً  كتاباً  اإلينا  حمل 
الأدب" لعبد الرحيم جيران، وكما ل يخفى 
من  �شّقاً  الكتابان  ت�شاطر  فقد  القارئ  على 
ي�شع  ت��ودوروف  اأن  غير  "الأدب"،  العنوان: 
داً في  الأدب ف��ي م��وق��ف ح��رج اإذ ي���راه م��ه��دَّ
وجوده، بينما كتاب جيران يعتبر ذلك اإدانة 
بما يحمله هذا النعت من اإحالة على معجم 
ال��ق��ان��ون ح��ي��ث ي��ت��ب��ادر اإل���ى ال��ذه��ن مفهوم 
ال��م��ح��اك��م��ة؛ وب��ال��ت��ال��ي م��ا لق���اه الأدب في 
اعُتبرت  لن�شو�ش  محاكمات  م��ن  ت��اري��خ��ه 
مخّلًة بالأخالق العامة. وبالفعل نكاد نلم�ش 
المعياري،  ال��ن��زوع  ه��ذا  ت���ودوروف  في كتاب 
نحو  ع��ل��ى  ع��ن��ه  ي�����ش��در  ل  ذل����ك  ك����ان  واإن 
اأدب الأنانة  �شريح، وخ�شو�شاً حين يهاجم 
والأدب  العدمي  والأدب  الذاتي(  )التخييل 
ال�شكالني، ويعتبر هذا النوع من الأدب غير 
جدير ب�"الأدبية" بحجة عدم ا�شتجابته اإلى 
ارتباطه  اأي  لمفهومها؛  محّدداً  يعتبره  ما 

ب�شلة ما بالواقع والحياة.
العناوين  في  الكتابان  يتماثل 
م���ع ت��غ��ي��ي��ر م��ق�����ش��ود م���ن قبل 
ف���ع���ن���وان  الأدب".  "اإدانة 
"اختزال عبثي لالأدب" يتحّول 
اإلى "اختزال م�شطنع لالأدب"، 
المدر�شة"  وراء  "ما  وع��ن��وان 
"ما وراء الكتاب".  اإلى  يتحول 
وهذا التماثل مع التحوير في 
يهدف  اخ��ت��ي��ار  ال��ع��ن��اوي��ن  بنية 

اإلى نوع من المعار�شة التي تف�شح "نوايا" 
خلف  كانت  وال��ت��ي  المعلنة  غير  ت����ودوروف 
حين  ف��ه��و  مهّدد".  "الأدب  ك��ت��اب  ت��األ��ي��ف��ه 
يختزل  الأدبية  الكتابة  من  اأ�شنافاً  ُيق�شي 
مبّرر، فال  وغير  نحو م�شطنع  الأدب على 
اإغ���ف���ال م���ا ت��ن��ط��وي ع��ل��ي��ه ن�شو�ش  ي��م��ك��ن 
اأدبية تتمحور حول الأنا من عالقة نوعية 
"يح�شم  الإن�������ش���ان���ي:  ب���ال���واق���ع  وم��خ��ت��ل��ف��ة 
ب�شدد  اأع��اله  القيمي  ت���ودوروف في حكمه 
من  ت�شنيف،  من  عليه  يترّتب  وم��ا  الأدب، 
دون اأن يت�شاءل عّما اإذا لم يكن اأدب الأنانة 
والعدمية وال�شكالنية يطرح �شلته بالعالم 
فّني  ت�شّور  ووف��ق  مغايرة،  نظر  زاوي��ة  من 
وجمالي يختزن موقفاً فكرياً من العالم". 
ت�����ودوروف ح��ي��ن ي��ب��ح��ث ف��ي كتابه  اأن  ك��م��ا 
من  تمنع  ع��وام��ل  م��ن  المدر�شة  وراء  ع��ّم��ا 
وجود �شلة قوية بين التلميذ وحب الأدب، 
�شرف  تعليمي  ه���دف  وف���ق  ذل���ك  ي��ف��ع��ل  ل 
الن�شو�ش  ت��دري�����ش  م���ج���ال  ف���ي  ي��ن��ح�����ش��ر 
تعليمية،  غير  اأخرى  لغايات  واإنما  الأدبية، 
اإلى �شروط جديدة �شارت  وهي ال�شتجابة 
تفر�ش نف�شها على الأدب من خارجه، وهي 
هيمنة الو�شائط، من دون اأن ي�شير تودوروف 
اأن  الذهن  يغيب عن  األ  "يجب  ذل��ك:  اإل��ى 
تودوروف واقع في كتابه المذكور، على نحو 
واع اأو غير واع، تحت التاأثير الذي تمار�شه 
من  الفرن�شيين،  المفّكرين  من  مجموعة 
اأون��ف��راي، ووان���دي كونت -  اأم��ث��ال مي�شيل 
مفهوم  ح��ول  يتجادلون  ال��ذي��ن  �شبونفيل، 
الأم����ر  ي��ق��ف  ول  العري�ش".  ال��ج��م��ه��ور 
اإل��ى تعميم ما  عند ه��ذه ال��ح��دود، بل يمتّد 

بالتدري�ش  خا�شة  ق�شايا  اأن��ه  فيه  ُيفتر�ش 
على عموم الأدب، وهو �شيء ل ي�شتقيم اأبداً 
مجال  فكّل  ج��ي��ران،  الرحيم  عبد  نظر  في 
بالن�شبة اإليه له خ�شو�شية معّينة ل يمكن 
وراء  اإن  القول  ويمكن  الطرف عنها.  غ�ّش 
نوع  مع  ما  ح�شاب  ت�شفية  ت���ودوروف  كتاب 
اأن يكون ت�شفية ح�شاب مع  من الأدب قبل 

نوع من النقد.
طبيعة كتاب جيران �شجالية قائمة على و�شع 
الحّجة مقابل الحّجة، للبرهنة على تهافت 
كثير من الق�شايا التي يح�شم تودوروف في 
اإلى جانب ما يتمّيز به كتاب  �شّحتها. هذا 
تودوروف من عودة اإلى فكر الو�شايا؛ حيث 
ال��ط��اب��ع ال��وع��ظ��ي يطغى ع��ل��ي��ه، وه���و �شيء 
الراأي الذي ل  اإلى منطق  "يعّبر عن عودة 
كتاب  يقف  العقالني".  الحكم  اإل��ى  ي�شتند 
المغالطات  الكثير من  الأدب" لدى  "اإدانة 
الكامنة خلف كتاب تودوروف، والتي ت�شيء 
اإل��ى م��ا ُع��رف ب��ه ه��ذا الناقد ف��ي ج��ّل كتبه 
ومقالته من دّقة في تناول ق�شايا الأدب؛ 
الأمر الذي دفع جيران اإلى اّتهام تودوروف 
بالرّدة في مقاربته الجديدة ل�شوؤون الأدب.

يوؤاخذ جيران منذ البداية ت��ودوروف حين 
ع�شر  مفّكري  على  ا�شت�شهاده  في  يقت�شر 
اإق�شائه عدداً مهماً من  الأن��وار، في مقابل 
الجمال،  بعلم  اه��ت��ّم��وا  ال��ذي��ن  ال��ف��ال���ش��ف��ة 
كهايدغر  ال��م��خ��ت��ل��ف��ة  ل��ق�����ش��اي��اه  ����روا  ون����ظَّ
ون��ي��ت�����ش��ه وم��ي��رل��وب��ون��ت��ي ول���وك���ا����ش، فمن 

اأن يحجب  الم�شطنع  الخ��ت��زال  ه��ذا  ���ش��اأن 
الختالف الذي يعّد خا�شية تمّيز كّل نقا�ش 
في مو�شوع معّقد كالأدب، ويجعل من كتاب 
كتب  خانة  �شمن  م�شنَّفاً  مهّدد"  "الأدب 
ال��م��واق��ف ال��ت��ي م���الأت وم��ا زال���ت ال�شاحات 
الكتاب،  ه���ذا  و���ش��ف  "ويمكن  ال��ث��ق��اف��ي��ة: 
م��ن��ذ ال��وه��ل��ة الأول�����ى، ب��اأن��ه ك��ت��اب مواقف، 
بما  للمعرفة  يخل�ش  نقدياً  كتاباً  اأكثر منه 
الدقة  على  وح��ر���ش  ن��زاه��ة،  م��ن  ت�شتلزمه 
ذلك  ب��ع��د  ج��ي��ران  ينتقل  والمو�شوعية". 
وت�شّدع  الكتاب  ق�شايا  بع�ش  مناق�شة  اإل��ى 
جمع  الق�شايا  ه��ذه  واأول  المعرفي،  بنائه 
ت��ودوروف في كتابه المذكور بين ق�شّيَتين 
مختلفَتين ل تقبالن الجمع وهما تدري�ش 
والتنظير  الخا�ش  مجاله  ل��ه  ال��ذي  الأدب 
فتدري�ش  الأك���ادي���م���ي،  ال��ط��اب��ع  ذو  الأدب�����ي 
الدار�ش  على  يفر�ش  معلوم  هو  كما  الأدب 
�شروط  يفر�شه مو�شوعه من  بما  اللتزام 
الأدبي  التنظير  اأم��ا  ممار�شته،  ف��ي  خا�شة 
فهو مختلف تماماً وفق ال�شروط المعرفية 
مجاله  بناء  في  يتطّلبها  التي  والمنهجية 
ببناء  الثانية فتتعّلق  الق�شية  اأما  الخا�ش. 
وممار�شتها  م��ن��ه��ج��ي��اً  الأدب����ي����ة  ال��م��ق��ارب��ة 
فال  ال��ث��ان��وي.  ف��ي  التدري�ش  م�شتوى  على 
ي��م��ك��ن ال��ق��ي��ام ب��ه��ا، ع��ل��ى ن��ح��و ���ش��ل��ي��م، من 
عملية  ح��ل��ول  ع��ل��ى  منهجياً  ال��ت��واف��ر  دون 
لنا  تك�شف  اأن  على  ق���ادرة  اإج��رائ��ي��ة  واأدوات 
الطريقة التي باإمكانها اأن تكفل النجاح لما 
يطرحه تودوروف من اأحكام عامة. وتظهر 
"نفخ  جيران  �شّماه  ما  في  الثالثة  الق�شية 
العتبار  اإع����ادة  اأي  المهجور"؛  ف��ي  ال���روح 

والدرا�شة  النقد  مجال  في  تجاوزه  تّم  لما 
الكثير  ت�������ودوروف  ُي��ح��ي��ي  الأدب����ي����ة، ح��ي��ث 
ال��ج��م��ال كم�شاألة  ف��ي علم  ال��ت�����ش��ّورات  م��ن 
مك�شوفة  ا�شتعادة  في  بالتاريخ،  الأدب  ربط 
لتقليد فرن�شي قديم: "ل يتعّلق ما ي�شوقه 
ت�����ودوروف م��ن ح��ج��ج - ع��ل��ى م�شتوى علم 
يعمد  بل  اأب�شتيمولوجية،  بق�شايا  الجمال 
فقط اإلى جرد ما هو معروف ومتداول في 
العديد من المظان، وربما كان ما يطرحه 
اأقّل  تودوروف في هذا الباب م�شوغاً بدقة 
اإت��ق��ان��اً وح��رف��ة مما ه��و م��وج��ود ف��ي الكثير 
من الكتب التي تتناول مو�شوع علم الجمال 
بالدر�ش والتحليل". ومن الأمور التي تدّل 
الروح..."  "نفخ  ج��ي��ران  ي�شّميه  م��ا  ع��ل��ى 
اإلى م�شاألة ربط �شلة  اإع��ادة العتبار  نذكر 
الأدب بالواقع التي ت�شير اإلى ما تمّيزت به 

المدر�شة الواقعية في النظر اإلى الأدب.
يتوّلد لدى كّل من يطلع على كتاب "الأدب 
مهّدد" ذلك الإح�شا�ش بما يرّوج حالياً من 
اأمام  النحناء  اإل��ى  ت�شعى  تب�شيطية  ثقافة 
ق���ّوة ال��ت��ق��ن��ي��ة، ول���و ع��ل��ى ح�����ش��اب متطلبات 
الإ�شارة  اأراد جيران  ما  والفن. وهذا  الأدب 
اإليه، حيث نّبه اإلى ما تفر�شه اليوم ثقافة 
ال��و���ش��ائ��ط م��ن ت��اأث��ي��ر ف��ي ال����ذوق وتجعله 
ولدعم  المتناول.  وفي  �شهل  هو  ما  ل  يف�شّ
نّبه  اإل��ى ما  وجهة نظره هذه ي�شير جيران 
ُتذيب  التقنية  اإن  ق��ول��ه  ف��ي  هايدغر  اإل��ي��ه 
في  حا�شماً  ج��وه��راً  تعّد  التي  الخ��ت��الف��ات 
ما  وه��ذا  الفن.  بناء منظور 
ن��ج��ده ب��ال��ف��ع��ل ظ���اه���راً في 
ت���ودوروف القائم على  ط��رح 
عالقته  ف��ي  المعنى  تعميم 
بالعموم؛ ال�شيء الذي يحمل 
في طّياته تذويب الختالف 
الأدب.  ج���وه���ر  ي���ع���ّد  ال�����ذي 
المعنى  ف��ي  التعميم  وه���ذا 
له ارتباط وثيق بال�شتجابة 
الإعالم  و�شائل  هيمنة  اإل��ى 
وال��و���ش��ائ��ط واإغ��رائ��ه��م��ا، وي���رى ج��ي��ران اأن 
ا�شتهدفت  ق��د  ال��ت��ع��م��ي��م  ف��ي  ال��ن��زع��ة  ه���ذه 
الخطاب الفكري الفل�شفي الر�شين �شاعيًة 
تطاول  اأن  قبل  �شعبياً،  تحويله خطاباً  اإل��ى 
النظرية  الخلفية  عن  بذلك  كا�شفاً  الأدب، 
وال��م��ع��رف��ي��ة ال���ت���ي ي���ت���ح���ّرك ف��ي��ه��ا خطاب 
هذا.  كتابه  في  الجديد  النقدي  ت���ودوروف 
لتودوروف، من  اإذا كان يحّق  مت�شائاًل عّما 
تدري�ش  مناهج  نقد  الأخ��الق��ي��ة،  الناحية 
كان  حين  ف��ي  فرن�شا،  ف��ي  ال��م��ق��ّررة  الأدب 
"المجل�ش  في  الم�شت�شارين  الأع�شاء  اأحد 
الوطني للبرامج" الذي ُيعتبر م�شوؤوًل عن 
الأهداف العامة للتعليم وما يرتبط به من 
تدري�ش.  وط��رق  وم���واد،  تعليمية،  م��ق��ّررات 
ت����ودوروف  اإع��ف��اء  اآخ���ر ل يمكن  ف��ي معنى 
النقدية  ال��م��ن��اه��ج  ع���ن  ال��م�����ش��وؤول��ي��ة  م���ن 
الثانوي  ف��ي  الأدب  ت��دري�����ش  ف��ي  ال�����ش��ائ��دة 
فترة  خ��الل  معار�شتها  باإمكانه  ك��ان  لأن���ه 
اإلى  النقطة  ه��ذه  تدفعنا  م��ه��ام��ه.  تحّمله 
اآخر هو: ما الدافع الذي كان  طرح ت�شاوؤل 
وراء كتابة تودوروف كتابه المذكور في هذا 
الوقت؟ اأي ما هو الجديد الذي طراأ وجعله 
يغّير وج��ه��ة ن��ظ��ره؟ ه��ل ه��و ال��خ��وف فعاًل 
اأخرى  اأم��وراً  اأن ثمة  اأم  الأدب،  على م�شير 
كانت وراء ذلك؟ هذا الت�شاوؤل هو ما حاول 
كتاب "اإدانة الأدب" الإجابة عنه من طريق 
ت������ودوروف بمجموعة  ك��ت��اب  ����ش���دور  رب���ط 
ومن  حا�شمة،  يعتبرها  التي  العوامل  م��ن 
�شمنها التحّولت التي ي�شحبها معها عالم 
المعارف،  مختلف  اإل��ى  وهيمنته  الو�شائط 

ومن بينها الأدب طبعاً.

�سليمان الحقيوي

اأودن مع ال�شيناتور كينيدي العام 1956 لحظة ت�شّلمه "جائزة الكتاب الوطني لل�شعر".
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اإذا  ال��ه��ن��د���ش��ّي،  ال���ع���ن���وان  م��ن��ذ 
ال�شاعر  ي��اأخ��ذن��ا  التعبير،  ج��از 
في  ال��ف��ّواز  ح�شن  علي  العراقي 
ديوانه الجديد "وجه �شالع في المرايا"، 
اإلى  الغاوون"،  "دار  لدى  حديثاً  ال�شادر 
ع��ال��م م��رّك��ب م��ن وج���وه واأق��ن��ع��ة تتبادل 
ووح���ي���دة هي  ك��ب��ي��رة  م����راآة  اأم����ام  الأدوار 

الموت.
ال���دي���وان ال���ذي ي��ن��درج ف��ي خ��ان��ة الكتاب 
�شهرزاد  ل��ي��ال��ي  م���ن  ي��ب��ن��ي  ال��م��و���ش��وع   -
فارق  مع  لكن  البنيوي،  جذعه  و�شهريار 
�شهريار  لي�شبح  الأدوار  قلب  هو  اأ�شا�شي 
ه���و م���ن ي�����روي ب��ي��ن��م��ا ����ش���ه���رزاد ه���ي من 
نف�شه  ال�شاعر  ه��و  ال��ذي  الملك  ت�شتمع. 
العتراف،  لّجة  في  غارقاً  لياليه  ُيم�شي 
الموت  تاأجيل  ي��ح��اول  الآخ���ر  وك��اأن��م��ا ه��و 
بالعترافات على مثال ما حاولت �شهرزاد 

تاأجيل الموت بالحكايا.
في  )ال�شلوع  جمالية  تهمة  العنوان  في 
ذات  اأي�شاً،  وجودية  تهمة  لكنها  المراآة(، 
ر وموزَّع على الليالي  �شكل نر�شي�شّي مك�شَّ
هذا  اأن  والحقيقة  والع�شرين.  الخم�ش 
ال�شقاق في العنوان بين الأ�شل وال�شورة، 
وال�شيء والظّل، والوجه والمراآة ل يلبث 
لياأخذ  كّله،  الكتاب  على  نيرانه  تمتّد  اأن 
الوقت  م��ع��ظ��م  ال���ك���الم  م��ن��ب��ر  ����ش���ه���ري���ار 
اإياه  ًل  محوِّ ال�شقاق  هذا  على  زاً"  "ُمركِّ
اإلى ف�شام ذي طابع وجودي كّلي اأكثر من 

كونه ف�شاماً ذكورياً. يقول الفّواز:
داعراً،  فرداً،  عارياً،  اإليك  الليلة  "اأهبط 
ب���ي���ن يَديك  اأت����ل����و  اأم������ام ���ش��م��ت��ك،  اأق�����ف 
ل���ك �شكوكي  اأت�����رك  الأخ���ي���ر.  اع��ت��راف�����ي 
ي�شبهونني.  ال��ذي��ن  وخ�شياني  وخزائني 
ة،  الف�شّ البيا�ش  رائحَة  رائحتك،  األتم�ش 
رائ��ح��ة ال��زع��ف��ران، رائ��ح��ة ال��م��اء والتّنور 
والموجة، ربما يبداأ الطوفان. اأتدّلى مثل 
اأفق  اإلى  �شحب نا�شفة، وع�شافير مغلولة 

ال�شّيادين".

التي  المعلومة  ي�شبه  بما  الكتاب  ُي�شتَهّل 
للديوان  ال�����ش��ردي  ال�����ش��ي��اق  عليها  ُي��ب��ن��ى 
تق�شيمه  تّم  ن�ش مفتوح  بمثابة  الذي هو 
اإل���ى ل��ي��اٍل: "وجد اأح��ده��م م��ط��وّي��ات من 
الق�شر  ف��ي  زاوي��ة  عند  متروكة  ال��ب��ردي، 
النمل  وخ��دو���ش  الغبار  يغمرها  القديم، 
ودي��ع��ة ملك  اأو  كنز  اأن��ه��ا  اأدرك  الأب��ي�����ش. 
فّك  حينما  م��ّي��ت.  حكيم  و�شّية  اأو  ع��اب��ر، 
عروقها الياب�شة ط�ّش غبارها و�شالت من 

ثقوبها اآهة قديمة، ورّبما دمعة خبيئة".
تك�شف  ال��ت��ي  الخبيئة  ال��دم��ع��ة  ه���ذه  م��ن 
الديوان،  �شفحات  مدى  على  نف�شها  عن 
ياأخذنا الفّواز في مغامرة �شعرية �شردية 
ت����ح����ّول لعبة  ارت�����دادي�����ة  ب��ل��غ��ة  م��ك��ت��وب��ة 
و�شدى،  �شوت  لعبة  اإل��ى  والقناع  الوجه 
الزمن  فكرة  من  تجعل  مكا�شفات  �شمن 
ومروره وخدعته ثيمًة اأ�شا�شيًة في تهيئة 
العتراف  ه��ذا  �شعرّي؛  كفعل  الع��ت��راف 

الذي ا�شتغرق معظم �شفحات الديوان.
الح�شا�شية  ب����اأن  ن��ق��ول  اأن  ه��ن��ا  ي��م��ك��ن��ن��ا 
عمله  في  الفّواز  بها  يتمّتع  التي  النقدية 
األقت بظاللها على مطارح كثيرة  كناقد، 
من الديوان، لكن ال�شيالن ال�شعري الذي 
تجّلى على اأكثر من م�شتوى تكّفل تذويب 

حوافها ومحو روؤو�شها.
المباح"،  "ال�شمت  اإلى  دعوة  هي  ق�شائد 
تحويراً للم�شطلح الأ�شهر في "األف ليلة 
ال�شاعر  يقول  المباح".  "الكالم  وليلة": 

في اأولى الليالي:
اأر�ّش  المباح.  ال�شمت  اإلى  اأدعوك  "الليلة 
النعا�ش  رائ��ح��ة  ال��رم��ل��ي��ة  ���ش��اع��ات��ك  ع��ل��ى 
بيا�شك  اأ�شوات  اإلى  اأن�شت  والخ�شخا�ش، 
�شجيجها  بريقها،  تبادلني  وهي  الالمع 
المهوو�ش بال�شتائم. اأتاأّمل اأع�شاءك وهي 
ت�شّف مبلولة دافقة عند فم القناديل مثل 

اأقمار تندى باأ�شوائها".
�شهريار  نجد  الع��ت��راف،  فعل  مقابل  في 
متوالية  على  يعتا�ش  ال�شاعر   - الملك   -

من  له  كرمز  اأ�شطورته  تخ�ّش  اكت�شافات 
نحن  باخت�شار،  الكثير.  ال�شيء  المعاني 
يخلط  واح��د  ب�شخ�ش  عبثّي  م�شرح  اأم��ام 
اللّذة  ب��ي��ن الأن�����ا والآخ�������ر، وب���ي���ن  ع���م���داً 
واليقين  والكت�شاف،  والعتراف  والأل��م، 

وال�شك:
"رّبما الليلة �شاأكون خارج مدار البيا�ش. 
اأ�شّم رائحة الج�شد  خارج رعبه واأ�شالكه. 
دونما  كالفاتحين  اإل��ي��ه  اأخ��ط��و  ُب��ع��د،  ع��ن 
ك���الم. خ���ارج مداره  اأو  اأج��ن��ح��ة  اأو  راي���ات 
اأرت���ب���ك ك���الأط���ف���ال، اأت���وّج�������ش م���ن خبل 
من  اأب��ك��ي  اأت�����ش��ّظ��ى،  ي��َدي��ك.  بين  ال�شهوة 
اأرت���ع���د م��ن َتلَفي  ف��رط��ك ع��ل��ى ج�����ش��دي. 
الخروج  ل��ي  كيف  الم�شّو�شة.  وطقو�شي 
نحوك  وال��زح��ف  الهيروغليفيا  ه��ذه  م��ن 
مثل اأفاعي الرمل. ل مزيد من الخطيئة، 
تعبرني  ك��ّل��م��ا  ال���ج���ن���ون.  م���ن  م��زي��د  ول 
اآخر عند ه�شي�ش  اأخطاء رجل  اأ�شّم  امراأة 

ثيابها".
ب��ّداً من  ن�شّجل مالحظة ل نجد  اأخ��ي��راً، 
ق��ول��ه��ا، وه���ي وق����وع ال�����ش��اع��ر اأح��ي��ان��اً في 
مطّب التكرار الذي اأفقَد بع�ش الَم�شاهد 

ال�شعرية زخمها وتوّهجها.
جعل  الن�ش  تدّفق  في  الالانقطاع  ولكن 
ا�شتعادة   - اأح���ي���ان���اً   - ال���ت���ك���رار  ه����ذا  م���ن 
م��ق�����ش��ودة وم��ح�����ش��وب��ة ل��م��ا ه��و اأك��ث��ر من 
التوكيد الذي غالباً ما يطرده ال�شعر من 

مملكته.
الديوان  وهو  المرايا"،  في  �شالع  "وجه 
ال��خ��ام�����ش ل��ل�����ش��اع��ر، اإ���ش��اف��ة م��م��ّي��زة اإلى 
من  اأك��ث��ر  على  الم�شتغلة  ال��ف��ّواز  تجربة 

ف�شاء اأدبي.
من  ال��ف��ّواز  ح�شن  علي  اأن  بالذكر  جدير 
مواليد بغداد العام 1957. عمل في حقلَي 
له:  وقد �شدر  الأدب��ي.  والنقد  ال�شحافة 
التاأويل" )1996(، "مرايا ل�شّيدة  "ف�شول 
متاأّخرة"  "مداهمات   ،)1998( المطر" 

)2001(، "األوان با�شلة" )2005(.

كمال المهتار

الثانية  ال���������ش����اع����ة  ب����ع����د  م�����ا 
اأغ�ّش  ���ش��ح��وي.  اأك�����ّرر  ع�����ش��رة 
الوقت  اأج���ّف���ف  ب����ك.  ج�����ش��دي 
لأ���ش��ت��ع��ي��د وح�����ش��ت��ي. اأت���وّه���م 
تطاردني،  الأر����ش  اأخ��ط��اء  اأن 
�شيطاني  ي��خ��رج  الخا�شر.  اأن���ا 
ب��ح��ّل��ت��ه ال�������ش���وداء، ي��ر���ّش على 
يطلق  غ��ب��اره،  الملكية  ثيابي 
ب��ي��ن ي����دّي ���َش��َح��رت��ه وَم���َردت���ه 
جميع  اأن  اأت���وّه���م  وج��ّن��ي��ات��ه. 
يحملن  خ���دي���ع���ت���ي.  ال���ن�������ش���اء 
اأح�شاني،  اإل��ى  الجمر  اأكيا�ش 
وخرز  ال�����ودع  اأوراق  ي�����ش��رب��ن 
م�شافات  دون  يم�شين  ال�شحر، 
ح������ول������ي، ي���ن���ق�������ش���ن خ���ط���وط 
الحجر.  اأ���ش��اب��ع  على  ال��خ��وف 
اأ���ش��اب��ع��ه��ن ال����م����م����دودات من 

باأعمدة  اأ�شبه  والت�شّرع  اللّذة 
�شيولة  ي�شكبن  ال��م��ح��ارب��ي��ن، 
وينثرن  وال���ف���ت���ن���ة،  ال�������ش���وء 
المائدة.  ح�����ش��ى  م��ث��ل  ال��غ��ي��م 
م��اذا اأف��ع��ل ف��ي ج��م��رة وهمي؟ 
ه��ل اأك���ّرر رائ��ح��ة ال��م��راأة التي 
تخون، المراأة التي ترمي علّي 
زهرتها ال�شفراء، المراأة التي 
اإلى  وتذهب  بالنعا�ش  تدّثرني 
الج�شد   )...( اأخ���رى؟  غ��واي��ة 
جمرة  م��ث��ل  اأم��ام��ي  منطفىء 
المواء  تكّرر  ذكورتي  مبلولة، 
ُت�شقط  اأوه����ام����ي  ك��ال��ق��ط��ط. 
وق�������اري. اأت�������ش���ّرب ب��ي��ن ي���َدي 
الج�شد،  قطيفة  مثل  المعنى 
اأغ���ي���ب م���ن ال��ه��ل��ع م��ث��ل طفل 
 )...( ب�����الأخ�����ط�����اء  ب����اغ����ت����وه 

مثل  الج�شد  يعرفون  الملوك 
الأر�ش، كّلما اأوغلتها بالحفر، 
ف��ا���ش��ت ب��ال��م��ي��اه ال��ع��ذب��ة. وما 
رج���ل يحفر منذ  ���ش��وى  ع���دت 
بالمياه  يتدّفق  الأل��ف.  لياليه 
كّلما  خطيئة  ي����زداد  وال���غ���رق، 
بالفي�شان.  الأر������ش  اّت�����ش��ع��ت 
لم تعد �شنواتي تكفي جنونك 
ال��ع��اق��ل، ل��م اأع����د ك��اف��ي��اً لهذا 
الغرق. توّهمت ج�شدي �شفينة 
ت��ح��م��ل م��وت��اه��ا وق���ب���وره���ا، ل 
تر�شو اإّل عند جوديك الأبي�ش 
ال��م��ح��ت�����ش��د ب�����اآلف الإ�����ش����ارات 
هناك.  غيماً  اأن  ُتوهمني  التي 
ال�شهرزاد. ما بعد ليلتي  اأيتها 
تدّفقت  ب��ق��ط��اف�����ي،  ال���ي���ان���ع���ة 
ب�شجيج اإليك، �شجيج يد�ّشني 

و�شقوقك.  الغرفة  �شقوق  في 
نهَديك  �شحاب  اأغدقني  كلما 
بالمطر القطنّي اأوهمني البلل 
ال�شهرزاد.  �شّيدتي  بالطيران. 
َعَبَر  األ����ف ع���ام وع����ام  ب��ع��د  م���ا 
الج�شد باأخطائه اإليك. جاءك 
ال�شيرك،  ك��الب  مثل  م��رّو���ش��اً 
ي�شّفق وي�شبك �شوته المنزلّي 
بعد  م��ا  المهّرجين.  ب��اأ���ش��وات 
الملك  اأنا  اأعود  األف عام وعام 
القطط،  ل��ع��ب��ة  اإل�����ى  ال���ع���ات���ي 
مثلي  الأط��ف��ال  اآلف  لأم�����ش��خ 
في اأرحام الن�شاء. هم يكّررون 
الملوك  اأك����ّرر  واأن����ا  اأخ��ط��ائ��ي، 
مثل  اأت��دّل��ى   )...( الليالي  في 
وع�شافير  ن���ا����ش���ف���ة،  ����ش���ح���ب 

مغلولة اإلى اأفق ال�شّيادين.

ال��دي��وان الجديد  ف��ي  ل��ل��م��ك��ان، 
رجب  ع�شام  ال�شوداني  لل�شاعر 
"دار  ل������دى  ح����دي����ث����اً  ال���������ش����ادر 
العنوان  الغاوون"، ماهية مختلفة. فمنذ 
اإن�شانية  �شّره" نتبّين  في  ي�شحك  "�شارع 
ب��ل خبثه  ه��ذا المكان واأل��م��ه وح��ب��وره، ل 
ال��ب��ريء اأي�����ش��اً. ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��ح��و، يمكن 
اكت�شافه  اإل��ى  رج��ب  يدعونا  ما  اإن  القول 
عبر ق�شائده، هو عالم مختلط المالمح، 
خالل  م��ن  اأوًل  ُي���دَرك  المعالم،  ملتب�ش 
�شماع تنّف�شه، وج�ّش نب�شه. ففي الق�شيدة 
يابانية  ق���ري���ة  م���ن  ال��م��ن��ط��ل��ق��ة  الأول�������ى، 
هجرها اأهلها، ن�شعر ببكاء التراب الطازج 
م�شمون  متو�شط،  األ��م  على  يبعث  ال��ذي 

هذا الألم اإن هو اإل م�شّي الوقت:
كذا  ل��ي�����ش��ْت  ال�����ش��ن��ي��ن/  اإّن  ق����ال  "َمن 
اأزواُجُهن/  الهواء؟/  يهّب  حين  الري�ِش/ 
التي  البيوُت  الأر���ش/ كيف  يخّطون على 
لّما  الحزن  كما  ُتغّني/  البنات/  هجرْتها 
يجيء الم�شاء/ ي�شاألون ع�شا العمِر/ فيَم 
هكذا من  واقفٌة  الرغائِب/  وكلَّ  انحنْت/ 

جديد؟".
دهليز  اإذاً،  ال��زم��ان  على  يحيل  مكان  اإن��ه 
ُب���ع���د اآخ�����ر اأكثر  م���ك���ان���ّي ي�����ودي ب��ن��ا اإل�����ى 

الت�شاقاً بالمعاناة الب�شرية.
الكائنات  ب��ي��ن  ت��ل��ك  ال��ق��رب��ى  ���ش��ل��ة  وم���ن 
تتاآخى  ال��ح��ال،  وح��دة  لنقل،  اأو  والمكان، 
التدّفق  ف��ي  غيرها  م��ع  الب�شرية  ال�شور 
�شفاته  ل���ل���م���ك���ان  ف��ي�����ش��ب��ح  ال�������ش���ع���ري، 
المكانية،  �شفاتهم  ول��ل��ن��ا���ش  الإن�����ش��ان��ي��ة 
المت�شّحرين  الأط���ف���ال  ���ش��ورة  ف��ي  ك��م��ا 
تلك  "اأطفال  ال�شاعر:  لنا  ير�شمها  التي 
ال��ق��رى/ ال��ي��اب�����ش��ون ك��م��ا ���ش��ج��ر/ حرقته 
الإن�شانية  ال����ح����رارة  ه����ذه  الحروب". 
المفجعة ل تمتّد اإلى المكان فقط محيلة 
مخارج  على  تن�شحب  ب��ل  �شفاتها،  عليه 
روحّي  بجّو  ممتزجًة  ومعارجه،  ال�شوت 
له بع�ش الجذور الميثولوجية. على هذا 

وعظامه  ج��ل��ده  للتفّجع  ي�شبح  ال��ن��ح��و، 
ذروة  نحو  ال�شاعدة  �شاللمه،   - الطويلة 
ال�شاعر:  ق��ول  ف��ي  كما  من�شودة،  روح��ّي��ة 
"اآهاتنا الممدودة/ من همزة الجرح/ اإلى 

نقطة هناك/ عند حافة العر�ش".
ي��م��ار���ش ع�شام رج��ب لعبة  اأخ���رى  وم���ّرة 
التبادل الإن�شاني المكاني المعهودة، حين 
يهرب من الموت اإلى اأحد عنا�شر المكان، 
يهرب من الفناء بالجماد: "حتى ل اأموت 
)...( �شاأ�شير اإلى حجر �شديد الطفولة"، 
حيويته  و�شّر  وحيوي،  اأخ�شر  جماد  لكنه 
اإياها  يكمن في الخ�شو�شية التي تمنحه 
من  ي��ه��رب  م��ا  الطفولة".  "�شديد  �شفة 
اأي�شاً بتقّم�ش المكان مّرة اأخرى،  الموت 
ل��ك��ن ه���ذه ال��م��ّرة م��ك��ان ح��ي��وي ب��ذات��ه، ل 
رج���ب في  ي��ت��اب��ع  اإذ  اإل��ي��ه،  ت�����ش��اف  ب�شفة 
نف�شه:  ه��ذا  ال��م��وت  م��ن  ال��ه��روب  مقطع 
في  ي�شحك  ���ش��ارع  اإل��ى   )...( "�شاأ�شير 
�شّره/ كلما هجرته خطى النا�ش". هكذا، 
الحيوية،  �شئم  ه���ادئ  م��ك��ان  اإل���ى  ي��ذه��ب 
ومن  �شّره"  ف��ي  "ي�شحك  ���ش��اخ��ر  م��ك��ان 

�شخريته هذه تنبع حياته وتقهر الموت.
ل���ك���ن ال����ه����روب ال��ح��ق��ي��ق��ي م����ن ال���م���وت، 
هي  ال�شاعر  ل��دى  ف�شلى  بطريقة  يكون 
ممار�شة الحب، التي تندلع ب�شهوة عابرة 
فتاة مراهقة ترتدي  دّراج��ة ب�شورة  على 
للناظر  وي��ت��رك  يم�شي  اأب��ي�����ش  ����ش���رواًل 
يتم�ّشح  ال�شواد  ب�شورة  اأو  الحارق،  طيفه 
�شافراً ببيا�ش وجه امراأة، اأو ب�شور اأخرى 
بالغرباء  المليئة  ال��م��دي��ن��ة،  ف��ي  تنت�شر 
فيهن  الرغبة  ت�شري  ب��اإن��اث  والق�شائد، 
ي�شّورها  التي  الرغبة  تلك  الدم،  �شريان 
ال�����ش��اع��ر ع��ل��ى ���ش��ك��ل ن��ه��ر ب��ح��ج��م راأ�����ش 
دبو�ش/  راأ���ش  بحجم  نهراً  "كاأن  دب��و���ش: 
طريقته  رج��ب  ويعلن  داخلها".  انفجر 
به  يجهر  اأو  تلميحاً  الموت  مجابهة  في 
بلغة اأخرى هي الإنكليزية عبر ق�شيدَتي 
الوقع  يخّفف  كان  لو  "make love" كما 

اأو يحاول  اأخ���رى،  اإل��ى لغة  ال��ه��روب  عبر 
م��ن��ح ب��ع�����ش ال��م��ع��ا���ش��رة ل��ل��ق�����ش��ي��دة من 
خالل اإلبا�شها قّبعة اأجنبية. هكذا، يغدو 
ب��اأ���ش��ره، وت�شبح  ال��ع��ال��م  ال�����ش��ري��ر م��رك��ز 
ع�شام  يباركه  ال���زلزل،  حجم  لهتزازته 
اأّول:  ك��م��ك��اٍن  اأي  وح��ي��دة  كحقيقة  رج��ب 
ُيهدهدك/  ال��ذي  ال��م��واُء  هو  "مبارك/ 
وع��������واوؤَك ف���ال ت��ن��َه��ِم��د/ و����ش���ري���ُرك لو 

يطول".
هائلة،  اإن�����ش��ان��ي  دم  ب��رك��ة  فهو  النهر  اأم���ا 
���ش��ق��ط جّراء  ك��ائ��ن م��ائ��ي ���ش��خ��م،  اأو ه��و 
ثرثرته وعدم قدرته على ال�شمت، لذلك 
مقطع  في  و�شفقة  بحب  ال�شاعر  يعاتبه 
بحَت  ل��َم  ل��ك/  اهلل  "يغفر  غنائي جميل: 
لهم/ اأن لوحك اأبي�ش/ اأبي�ش/ من ظماأ 
جارح/ واأن الدماء هي الماء". بينما ي�شّبه 

ال�شتاء بدر�ش الح�شاب من حيث طوله.
في هذا الديوان اللّماح الذي بين اأيدينا، 
ل��ل�����ش��اع��ر م��ن ح��ي��ث الن�شر،  ال��ث��ان��ي  وه���و 
متلّون:  اأ���ش��ود  لكنه  الأ���ش��ود،  اللون  يغلب 
ال�شهوة  اأ���ش��ود  ال��م��ح��روق،  ال��ح��زن  اأ���ش��ود 
اأ�شود  ال��روم��ن�����ش��ي،  الليل  اأ���ش��ود  ال�����ش��ائ��ل، 
الغناء. بل لعله  الطيور التي ت�شّيع وقت 
اأ�شود ال�شكينة، تلك التي تبقى حين يزول 
يت�شاعد  "ما  هي  ال�شكينة  لأن  �شيء.  كل 
�شيء  "اأول  وهي  التبغ"،  مع  ذكريات  من 
الروح" اأو لنقل حين  ت��راه حين تفارقك 

تفارقك الق�شيدة.
جدير بالذكر اأن ع�شام رجب من مواليد 
بغرب  ك���ج���رت  ق���ري���ة  ف����ي   1963 ال����ع����ام 
�شعرية  مجموعة  ل��ه  ���ش��درت  ال�����ش��ودان، 
واحدة بعنوان "الخروج قبل الأخير" 1999 
القاهرة(.   - ال�شودانية  الدرا�شات  )مركز 
منها:  من�شورة  غير  مخطوطات  ول��دي��ه 
الغزالة"،  �شدَر  �شُتوِغُر  الِغناء...  "عليَك 
قام  اأنه  كما  مائل".  بمزاج  ممدوٌد  "ِظلٌّ 
الإفرو  التاريخ  "قراءة في  كتاب  بترجمة 

- اأميركي" لمالكولم اإك�ش.

�سهى �سامية

اأكاليل
اأيها النهُر

يغفر اهلل لَك،
لَم ُبحَت لهم

اأّن لوحَك اأبي�ُش 
اأبي�ُش 

من ظماأٍ جارٍح
واأّن الدماَء هي الماء

حين تفور اأنا�شيُدُه
وتحمرُّ منُه النبّوة

جامٌد وجُهَك
مثَل وجوِه الجنود

ُي�شاقون اإلى الحرب
وتجّر الن�شاء

اأحالَمهّن 
نحو القبور ال�شغيرة

يت�شّلل ع�شٌب اإليها 

وَتُحفُّ بها كالأكاليل
ُة الن�شيان. ق�شَّ

القرابين
حتى ل اأموت،

�شاأ�شير اإلى �شيٍء،
ل يحيا بالهواء

ول الماء
ول بالقليل من الخبِز،

حجٍر �شديِد الطفولِة
اتِه... بذرَّ

ِه اأو �شارٍع ي�شحك في �شرِّ
كّلما هجرْته خطا النا�ِش

اإلى اآخَر
تكثُر على جانَبيِه 

اأعمدُة الكهرباء
ودكاكيُن الن�شاء

اأو ربما ماء يجري
ل ل�شيٍء

َح �شوى اأن يتم�شَّ
�شاعًة باأقدام ال�شجر

اأو فَمح�ش فراغ
رائق ال�شمرِة

مثل اأ�شناٍم
ت������ج������رح خ������اط������َره������ا �����ش����ي����رُة 

القرابين...
اآٍه يا اأيها الموت

الذي يلهو باأحبارِه
في اأكثر ال�شفحات بيا�شاً

�ساونا
كان ُيمِكُنك

اأن ترى ق�شيدَتك
عاريًة بين يَديك

لول...
عراًة ينزُل الرجاُل 

والن�شاء
كلٌّ في �شاأِن مائِه
اأو هكذا يقولون

�شيختلُف الأمُر قلياًل
حين ُت�شهُر في الماء
�شواَدَك الطويَل ذاك.

Make love 1
وخيُر اأع�شاِئنا:

ال�شفاُه
والنهوُد

والخ�شوُر والأرداُف
والأقالُم والمحابُر

ما �شواها،
يجلُب الدماَر اإلى العالم.
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محمد الجوادي

مزامير �سبقك المركون
م�شافات

قا�شمتك ال�شمت
تترك حيادها

وتت�شّظى لبوحك
وال���ن���ف�������ش ت���ت���ب���ع غ���واي���ة 

الق�شيدة
ها اأنت...

ت�شتعل
بالخطيئة والطهر

ترك�ش فوق طوفان �شور 
قديمة ونب�ش لهث

تتالألأ ندّياً
حربك  ث���وب  خلعت  الآن 

الأخيرة
هل كانت الأخيرة؟  

مزامير  ت�����رّت�����ل  �����ش����رت 
�شبقك المركون

في التفا�شيل
ت�����ه�����ّز اأغ�����������ش�����ان روح�����ك 
ال����م����ل����ت����ه����ب����ة ب���ق�������ش���ائ���د 

الهايكو
فليكن العالم غابة ن�شاء

واأنهار نبيذ
فليكن

فلتكن الحدود كّلها
نهوداً ثرثارة.

ذكرى اأكثر رعونة
ل�شَت اأكثر فائدة

حين تكون زجاجًة
ل ت�شيف

اإلى ال�شورة �شيئاً
وهي تخترقك

بينما اأنت ذاكرة مترّهلة
بالحروب

حّتى اإن قّررت النتحار
�شتظّل �شظايا موؤلمة

اأنت
تريد اأن تذوب في الجرح 

اأكثر  ذك����رى  �شتبقى  اإذاً 
رعونة

ترزم كّل ما فيك
وتطعم عقارَب ُتخرجك

من العمى اإلى الظالم
كّلما ت�شاءل ج�شدك

راأ�شك ا�شتبّد في حجمه 
الطيور غارقة  فيه  تحّط 

بالكاآبة
ل ت�شتطيع اعتناق الفرح 

المدلَّل
اإ�شتيريا غادرت

هل لك اأن ت�شل
هناك.

هدف
ل جدوى...

ف  ُتو�شَ اأن  في  ج��دوى  ل 
ال�شم�ش لالأعمى

اأو ُتن�شد لالأ�شم اأغنياٌت
المعجزات ن�شبّية...

واأنت في عزلتك �شدى
توّقف قلب بيتك

وما زال �شوت البنادق
وجهة الزقاق الأخيرة

لي�ش ثمة معبر اإلى اهلل
ال�شماء الآن

ل تعني  للطيور �شيئاً
يجيدان  والأ�شم  الأعمى 

الختباء
بينما اأنت

هدف �شهل
ل دريئة بينك

وبين هذا الر�شا�ش كّله.

رق�ص
ع���ل���ى رف���������وف  اأدرك����ت����ه����ا 

كهولة مبكرة
بين كتب ترتدي مرغمًة

معاطف الغبار

ثمة ورود لم تذبل بعد
اأقّلب العناوين

كتاباً خّباأ الطفل فيه
دموعاً وتنويماٍت قديمًة

فاأ�شتعُل بالحنين.

�سورة
في الغرفة

كان يحادث الجدران:
لَم الغرفة موح�شة؟

من حفر الحزن هنا؟

اأ�شاء ال�شمعة
كان ال�شوء قديماً

والورقة �شفراء
ورائحة التبغ كذلك

�شوى وجهها 
كان يتجّدد.

اأخي الذي في ال�سماء
بين دّفات الغيم المرتع�ش 

من ريح
الأم�ش

ترقد اأنت

في �شمير المطر
وتن�شت

اإلى �شوت ميكائيل
يهبط فوق البحر

بكثافة
غير اآبٍه

لَنوح
النخيل

وبكاء الطيور
وموتى الورد المكّفنين

باأ�شواك جائعة

وحده
الدم دافئ

يتدّفق
حرائَق

تن�شد للموت المقبل
كي ُيعلن مملكته

وجنوده
وحا�شيًة

تركب فوق
الناي والأغنيات

هل راودك
الهبوط

كي ت�شتذوق الرطب 
مطبوخاً

بالنار والدم؟
حيث اأنت 

هناك
في ال�شموات

هل الجحيم لديكم
بهذا الحجم؟

اإذاً
ل تريد اأن تهبط

لتغ�شل �شطوح مدينتك
وتهّيئها

لنوٍم �شيفيٍّ
تعلوه

جّرة ماء
تن�شح من
َعَرِق اأبي.

لعّله
�شوت ميكائيل

ينهرك:
ارجْع

ل عليك
�شاأتدّبر

اأمر الماء
م��������ن �����ش����م����وات 

اأخرى.

�سّيد اأخبار الموت
اأ�شعَل �شيجاره

و�شادَرنا
فباركت له اآلهُة النتانة

واأهدته حفرة.

لي�ش ثّمة حلم
في ال�شورة

بل اأ�شغاث اأحالم
توؤّطرها
جماجُم.

اأنت يا َملََك اهلل
الم�شّمى موتاً

نعرف اأنك عا�شق
لحدائقنا

وم�شتمتعاً
بح�شادك

الأزلي هناك
لماذا اأنت

هذه المّرة
ملّثم؟

كونَك اخترعَت
الحرَف
فكثيراً

ما يطلقون عليك
الكلمات

ذخيرًة حّية!

ت�شعون األف خريطٍة
ُجبنا

وغيرك لم يكن
�شّيد

اأخبار الموت.

حانات بغداد
كيف اأنِت

خة؟ والم�شاءات مفخَّ
هل غادرِك النادُل

اإلى المقبرة
ب�شيف التوحيد؟

 
وريٌث لموت �شتوّي

منذ اأم�ٍش طويٍل 
كان اأبوك

فيه جائعاً بحزنه
لة العربات محمَّ

بالنزيف
تركب

على ظهره
حتى الم�شاءات 

التي ل يعرف
غير َعَتَمتها

وحكايات
موته ال�شتوّي

الذي اأهداك اإّياه.

حينها
كّل ما تملك هو حفنة

مغادرة
لقد ماتوا �شتاًء
وتركوك تحمُل

الجثَث باردًة 
و�شيئاً من اأمنيات

لموٍت �شيفيٍّ
يدعونه اأباً لفقرهم

قّلما يمرُّ �شتاوؤك
دون

نحيب
دون جوع اإلى مدفئة

فالمطر مو�شيقى حزنك
يعزفها البرد

فوق
�شّلم اأ�شلعك

المتعبة
وهذا الموت يق�شف

حلمك الدافئ
حّد الرحيل

بال قبر
اأو �شالٍة لغائٍب

في اآخِر
جنازٍة

وياأتي الأم�ش
لنهارك هذا

فترحل
حيث ل اأنت ول حلم

ول...
�شوى ِفرا�شك اليتيم

بارداً
يرتع�ش

حافياً بال و�شادة
رطباً كذكرياتك

وبيتك العتيق
اأعوامك مّرت

وما زال الندى يبحث
عن ورد ل يجده

في�شقط
فوق دّبابة!

بلقي�ص الملحم

طوياًل  حنجرتِك  انزلقْت  يوم 
على ثيابي

واأنا
من انفجار هنا

انفجار هناك
األتم�ش �شواَريِك الزهريَّين

اأبحث عنهما
ومن دون جدوى

اأت�شّلل اإلى ف�شتانِك الأنيق

اأنف�ش ح�شنك
البنف�شجيَتين  �شحمَتيِك  اأجّر 

ببطء
األت�شق ب�شمغك الوافر

م�������ن ال����ق����ي���������ش وال����ده���������ش����ة 
وال�شكون

هل يحدث هذا؟
ال�شواران �شاعا

والقذائف "ما تقبل تعوفنا" 

نعم �شاعا
والُقَبل  ال���ن���ي���ران  م��ح��ن��ة  ف���ي 

ال�شديقة
حينها

كانا ي�شغطان ب�شّدة
على

نهَديك البّريَّين
حين ُيع�شران 

جبلَين

ين اأبي�شَ
ة وحليب من ف�شّ

لينه�شا 
كبالون طرّي 

ينفجر في دمي
حينها فقط

انزلقنا جميعنا بال�شمت
الع�شافير  رج��ف��ة  وال��ت��ح��ف��ن��ا 

وحيرة القنابل المطفاأة

حيث البراري اأنِت
البيا�ش...  البيا�ش...  ك��اأن��ك 

البيا�ش
الوفّية  الجدران  تترّهل  حين 

في ما بيننا
تنطقين با�شمي.

ا�شمك
كاأنك ترياق رحيم

ي�شّب قطراته الثالث
في فمي

واحدة
واحدة

بعد واحدة
واأخرى

وتموتين
كبرتقالة بكر

تلّوح لغيمة تاأبى التوّقف...

الكثيرة  ال����ف����وارق  م���ن 
بين ق��راءة دي��وان �شعر 
وق�������راءة ك���ت���اب رواي�����ة، 
اخ��ت��الف زاوي����ة ال��ف�����ش��ول، ففي 
بالبحث  ال���رواي���ة  ت�شغلك  ح��ي��ن 
فيها  يختبئ  ال��ت��ي  ال���زاوي���ة  ع��ن 
ال�����روائ�����ي، ي�����ش��غ��ل��ك ال�����ش��ع��ر في 
البحث عن الزاوية الفارغة التي 

لم ي�شغلها ال�شاعر.
ف������ّك������رُت ف�����ي ذل������ك واأن���������ا اأق��������راأ 
جمجمته  ارف�����ْع  رج����اًل  "اقُتْل 
ال�شاب  اللبناني  لل�شاعر  عالياً" 
�شبيتي،  ف����ي����دي����ل  وال���������ش����دي����ق 
ال�شادر حديثاً لدى "دار النه�شة 
العربية". فّكرت في تلك الزاوية 
فيديل  يحتّلها  لم  التي  ال�شاغرة 
في كتابه. في الزاوية التي تركها 

بال عبثه ونزقه واأ�شغاله. والحق 
اأنني وجدُت زوايا. والحق اأن هذه 
الإ���ش��ك��ال��ي��ة زاد م��ن وط��اأت��ه��ا في 
واأهوائه  بفيديل  معرفتي  نف�شي 
ال�شعرّي  وت��ب�����ش��ي��ط��ه  وم���ي���ول���ه 
لالأ�شياء اأي�شاً. في هذا الديوان، 
نيوتن"  "تّفاحة  بعد  الثاني  وهو 
)دار الجديد(، ل ينحرف فيديل 
العنفّية  اأج�����وائ�����ه  ع����ن  ك���ث���ي���راً 
الت�شّكعية، والمغناجة اأي�شاً، لكنه 
ي�شّد  تكنيكي  اتجاه  في  ينحرف 
اأ�شلوبه وخ�شو�شّيته.  من ع�شب 
ال��خ��ط��وة ال��ف��ن��ي��ة وا���ش��ح��ة بين 
ُيثبت، ق�شيدًة  الكتاَبْين، وفيديل 
ال��م�����ش��ت��ق��ب��ل قد  اأن  اأخ������رى،  ت��ل��و 
لكن  الآن.  منذ  كر�شياً  له  وّظ��ب 
فيديل  ي�شغلها  ل��م  التي  ال��زواي��ا 
اأَْجلَ�َش  ب���ل  ف���ارغ���ة،  ي��ت��رك��ه��ا  ل���م 
والحقيقة  واآب���اء.  اأ���ش��دق��اء  فيها 
اأكثر من حوار  يتوانى في  اأنه ل 

باأ�شماء  الت�شريح  ع��ن  �شحافي 
وكتب  بهم  تاأّثر  الذين  ال�شعراء 
وه����ذا �شحيح  ���ش��ط��وت��ه��م.  ت��ح��ت 
اأجواء  وف��ي  بل  معّينة،  ُجَمل  في 
ل�شعر  الحاد  المزاج  لكن  معّينة، 
ْقطات اإلى  فيديل يحّول هذه ال�شَّ
مجّرد اآثار، والأ�شوات اإلى مجّرد 
تنويعات، فنغدو بذلك اأمام مراآة 
اأ�شخا�شاً  اأن  ُي�شيرها  ل  جديدة 

تمراأوا فيها من قبل.
تو�ّشل  في  فيديل  ُيفرط  اأحياناً 
ال���ع���ن���ف ف����ي ج��م��ل��ت��ه و����ش���ورت���ه 
افتعال  على  فنقع  ال�����ش��واء،  على 
هذا  يكون  اأكثر  واأحياناً  و�شنعة، 
درجة  اإلى  بنيوياً  حقيقياً  العنف 
ُي�شاهي  ���ش��ع��ره  ب����اأن  ت��ظ��ّن  اأن����ك 
لهذا  اأن  وال��الف��ت  ال��ح��ب.  �شعر 

العنف ما يوازيه من الرّقة، واإذا 
علينا  الدّقة  من  المزيد  توخّينا 
ال��ق��ول: م��ا ي��وازي��ه م��ن الأنوثة. 
فيديل  ا�شتعمال  هنا  اأق�شد  ول 
لمفردات: الرحم، الَحَبل، الَحْبل 
اأو ا�شتخدامه  ال�شّري... فح�شب، 
في �شيغة المتكّلم �شميَر الأنثى، 
بل اأق�شد - اإ�شافة اإلى هذا وذاك 
العالم  اإل���ى  الأن��ث��وي��ة  ال���روؤي���ا    -
الأنثوي  ال��ن��زق  ذل���ك  والأ���ش��ي��اء، 
ال�شعراء  ك��ي��ن��ون��ة  ي��م��ّي��ز  ال�����ذي 
ب���م���ا ح���ول���ه���م، غنج  وع���الق���ت���ه���م 
اللذان  المازو�شي  وغنج  ال�شادي 
في  غريبة  خلطة  �شمن  اجتمعا 

�شياق ق�شائدهم وحيواتهم.
من  ل��ه��ا،  �شبيتي  فيديل  تجربة 
بين تجارب جيلي، طعم م�شّو�ش 
كانت  لو  حتى  وا�شحة...  بمتعة 
قد  ف��ي��دي��ل  ن�شيها  ال��ت��ي  ال���زواي���ا 

احتّلها اأحياناً اآباء غير جّديين.

ماهر �سرف الدين

1        تتّمة "العرب بال �ساعر جماهيري"

العرب  ل��دى  الأث��ي��ر  ال�شعبي  المحفوظ 
معظمه.  في  غنائّي  القديم  �شعرهم  من 
الع�شر  في  الأب��رز  ال�شعبيان  وال�شاعران 
غنائيان.  وق��ّب��ان��ي(  )دروي�������ش  ال��ح��دي��ث 
ويكاد ل ي�شتهر مقطع معّين من ق�شيدة 
حديثة، ويتّم تداوله على نطاق وا�شع، اإل 

اإذا كان غنائياً.
كّل  اإليها  نن�شب  التي  الغنائية  اأن  والحّق 
حّتى  يتجزاأ  ل  ج��زءاً  كانت  التاأثير،  ه��ذا 
اأو من  ال�شاعر الجماهيري،  من كاريزما 
الكاريزما  �شياغة  تّمت  ال��ذي  ال�شل�شال 
ر�شيق  ابن  ح��ّدد  التي  الكاريزما  هذه  به. 
حكم  "من  اأح���ك���ام���ه���ا:  "عمدته"  ف����ي 
ح�شن  ال�شمائل،  حلو  ي��ك��ون  اأن  ال�شاعر 
الأخالق، طلق الوجه، بعيد الغور، ماأمون 
الأكناف،  وط��يء  الناحية،  �شهل  الجانب، 
ويزّينه  النا�ش،  اإلى  يحّببه  ذلك مما  فاإن 
وليكن  قلوبهم،  ويقّربه من  عيونهم،  في 
الح�ّش،  لطيف  النف�ش،  �شريف  ذل��ك  مع 
لتهابه  اأنفاً؛  البزة،  نظيف  الهّمة،  عزوف 
فال  ة،  الخا�شّ جملة  في  ويدخل  العاّمة، 
ر�شيق  اب����ن  )ي���ول���ي  اأب�شارهم"  ت��م��ج��ه 
كاريزما  �شنع  في  العناية  اأكثر  للمهابة 
المهابة  ه��ذه  �شيا�شة  ح�شن  مع  ال�شاعر، 
اأحياناً:  ح�شابها  على  ول��و  وا�شتثمارها 
الجّد  بعد  ال�شاعر  اإليه  يحتاج  ما  "فاأّول 
ال��غ��اي��ة، وف��ي��ه وح���ده الكفاية،  ال���ذي ه��و 
مقا�شد  وعلم  وال�شيا�شة،  ال��ت��اأّت��ي  ح�شن 
مدح  واإن  وخ�شع،  ذّل  ن�شب  ف��اإن  ال��ق��ول؛ 
اأطرى واأ�شمع، واإن هجا اأخّل واأوجع، واإن 
فخر خّب وو�شع، واإن عاتب خف�ش ورفع، 
غايته  ول��ك��ن  ورج���ع،  ح��ّن  ا�شتعطف  واإن 
معرفة اأغرا�ش المخاطب كائناً من كان؛ 
ليدخل اإليه من بابه، ويداخله في ثيابه، 
فذلك هو �شّر �شناعة ال�شعر ومغزاه الذي 

به تفاوت النا�ش وبه تفا�شلوا"(.
هذا  ف��ي  ال�شعر"  �شناعة  "�شّر  ت��ق��ري��ب��اً، 
�شّر  الكاريزما.  �شناعة  �شّر  هو  المفهوم 
تحويله  ���ش��ّر  مغناطي�شاً.  ال�����ش��اع��ر  ج��ع��ل 
يخف�ش  اأن  ي�شتطيع  ال��ذي  العالم  مركز 

ويرفع، وُيعّز وي�شع.
الو�شفة  ه����ذه  ف���ي  ب���ائ���ن  ال��ن��ق�����ش  ل��ك��ن 
ال�����ش��ح��ري��ة، وك���دل���ي���ل ع��ل��ى ذل����ك خ���ذوا 
ال�شعر  ف���ي  الأب������رز  ال���ك���اري���زم���ا  ���ش��اح��ب 
عقل،  �شعيد  وه���و  األ  ال��ح��دي��ث،  ال��ع��رب��ي 
ر�شيق جّديًة  ابن  زاي��د على و�شفة  ال��ذي 
و�شيا�شًة، ورغم ذلك لم ي�شتطع تح�شيل 
�شعراء  خ��ذوا  الجماهيري.  ال�شاعر  رتبة 
رغم  ال�شعبية  ع��ل��ى  لوا  يتح�شّ ل��م  ك��ب��اراً 
�شعراء  خ�����ذوا  ال���ط���اغ���ي���ة.  ك���اري���زم���اه���م 
اندثرت  القديمة  الع�شور  في  موهوبين 
دواوينهم ولم ي�شلنا منهم �شوى �شذرات 
قليلة حفظها لنا كتاُب "الأغاني" وبع�ش 

كتب التراث الأخرى.
�شاعر  تاريخهم بال  العرب لأول مّرة في 

جماهيري.
اأيها ال�شعراء اأ�شحاب الكاريزما، َمن كان 
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ماجد مطرود

محمد عريقات

التي  ال�شقوق  ومن  الأ�شباح  ك�شل  من 
يتركها ال�شداُع على جبهتي ي�شتفّزني 
اإلى  بديهّية  خ��ط��وٍة  لق��ت��راف  البعيد 
ترف�شين  ال��ت��ي  اأن�����ِت  اإل���ي���ِك  ال�����ش��ح��و 
واأنا  اليقظة.  غير  م��ك��ان  ف��ي  المكوث 
لمفاجاأة  تّت�شع  ل  بطماأنينة  ال���َخ���ِدُر 
�شها بالمزيد من الخوف. اأنا �شجُن  اأروِّ
اأق�شم  األوي المفتاح واأبلُعه  طماأنينتي 
الوقت حتى تمّر الف�شول على األفٍة نتاأت 
َل  في المعدن المغ�شوب ذات ر�شى تعجَّ
على  ك�شابلٍة  ي��م��ّر  ول��م  �شيفاً  يكن  ل��م 
الفيء لم يح�ّش به الهواء. هو لم يمّر.

في ع�شِل الم�شاءات حيث النبيذ ي�شقل 
البعيد  ت�����ش��ت��ف��ّزان  ق��دم��اي  جمجمتي 
ال�شولفان،  ي��ل��ّف��ه��ا  ب��خ��ط��وات  ف��ي��دن��و 
اأ�شحو  َكر،  ال�شَّ خارج  المكوث  واأرف�ش 
بالمزيد  ُرها  اأنفِّ لفاجعة  تّت�شع  ببالدة 
م��ن ال��ف��رح اأن���ا ق��ب��ُر ال��ف��رح/ �شحكتي 
م  اأت�شخَّ بغٍل/  َمباءِة  ع�شبٌة بزغت من 
اأ���ش��رح ب��ال��ن��م��ل... ي��ح��ّث��ه الجوُع  ك��ّل��م��ا 
اأح����وُم كاليرقة  ��ِة خ��ردل��ة/  ع��ل��ى م�����ش��قَّ
اأفلُحها  الخيبة  زوجتي  وهجي/  حول 
فتتوق اإلى القطاف اأطفاًل باأ�شماء من 

ماتوا/ رق�شي بكاء/ غنائي هيولى.
اأف����ك����اٌر ب��رت��ق��ال��ي��ة ت��ق��ط��ُر ت��غ��ر���ُش في 
ال����رم����اد ف����راغ����اً وت����ح����وُك دث�������اراً من 

انت�شاف  عند  الليل،  وفي  الق�شعريرة 
ال��زج��اج��ة واك���ت���م���اِل ال�����ش��ب��وات، يمّر 
قب�شتي  مجامر  عن  كالقطيع  ال�شبُر 
نكمل  ت��ع��ال��ي.  ال��ب�����ّش...  اإل���ى ج�شمِك 
بزفير  ال�شمَت  نقيِثُر  ال��رم��ل/  �شيرَة 
البحيرة/ ل  الناجع عند حواف  الإوّز 
تك�شر  قبلة  قبلة/  �شوى  الحياَء  َي��ف��ّل 
ة ممزوجة بذهب/ عن  القفل عن ف�شّ
تد�ّشان  عيناِك  ال��رج��ال.  وق��وُده  ج�شٍد 
����ش���ه���وًة ت���ح���ت غ���ط���ائ���ي ت���ح���ف���ران في 
بما  األتهب  الخيال  وف��ي  ك��ّوًة  ديِل  ال�شَّ
تبتلعان  اأذن���اك  رج��ول��ت��ي،  م��ن  ت�شرقه 
الرمل  �شهوُة  داخ��ل��ي.  الكهف  �شرخَة 
كثيف  كعري�ٍش  تمتّد  وهي  اليد  ج��ذوُة 
فّوهة  على  مة  متكوِّ �شرخة  اأف��ق  على 
زائٌل  والهياج  بالكافور  تنّز  التي  البئر 
ينفُثها  ب�����روح  م���خ���ذول  ج�����ش��دي/  ي���ا 
النزاع بعيداً عن البيت والمقبرة/ ولم 
اأت��ح��لَّ��ق ح���ول ال��ذي��ن ي��ط��ه��ون جّنتهم 
بالنعيم/  زّوادت��ي  لُتتخم  ون�شاء  خمرًة 
الجّنُة لم تن�شج، وجهّنم موقدة تتلّون 
اإلى  تجيئين  واأن�����ِت...  الأث��اف��ي/  بين 
رغبٌة  ُيالَم�ش/  ول  َيمرُّ  َرَه��ٌف  البال/ 
تلمع في روؤى المحموم. يتبعها اأثاثي 

جوقًة واأظّل مغّناًة بال اأذَنين.
ك���ن���ُت اأه���ج�������ُش وم�����ا زل������ُت ف����ي تخوم 

في  طيفي  ح  يتبجَّ ��َم��ل.  وال��ثَّ الُع�شاب 
واختباأْت  فيه  الم�شّرُة  �شادفتني  رواق 
قِت  في ُجرِن ا�شتحالتها، حّتى اأنِت �شدَّ
ال��م��راي��ا وك��ّذب��ُت ح�����ش��ورِك لي�ش بين 
والق�ّش  وال��ج��وع،  الو�شادة  �شوى  ي��دّي 

الذي يتطاير في فراغ الجمجمة.
ُزيِّن لي اأن اأحّبِك ل توجديَن/  ُتحّدثني 
ال��ب��ئ��ُر ع��ن��ك، ت��ح��ّدث��ن��ي ال��و���ش��اي��ُة/ ل 
ت���ج���يء ب����ك ال�����ري�����ُح/ ل ت���غ���و����ش بك 
اإكليُل  للحر�ش  ��ن  ُزيِّ الوالهة/  تي  �شمَّ
تتهافُت  لالأ�شداد...  ُزيِّنُت  ال�شنوبر/ 

في بع�شها: فيَك �شيٌء �شاع مّني.
�شم�شه  �شالْت  ل��ون��ه  ُب���حَّ  َذَه���ٌب  ة  الف�شّ
ب��ي��ن ال���ح���ج���ارة، وارت������وى م���ن حليب 
على  بكراً  يظّل  ا�شمي  كذلك  ال��غ��زال. 
ينّكُلني  الأب��ج��دّي��ة،  اأّي��ت��ه��ا  نطقِك  م��دِّ 
مجدُه، ويخذلني اأمُل الذين راأوه فاأًل 
نحا�شّيات  بين  الميم  حلقة  من  اأعلِّقه 
وج�����دوه في  اإرٌث  اأي�������ش���اً  ه���و  ع��ت��ي��ق��ة، 
ك��ه��وف ال���خ���راف���ة، ه��ب��َط ع��ل��ى الأك����ّف 
وال�����ش��خ��ور م���ن ط�����راوة ال��ق��ط��ن. لم 

ي�شتعن بالحبال اإنما بالطموح.
ل�شُت كلباً اأيتها الأ�شباح، اأيها ال�شحو، 
كلباً  ل�شُت  البعيد،  اأيها  ال��م��راأة،  اأيتها 
كلباً  ل�شُت  الخيبة،  اأيتها  ال��ف��رح،  اأيها 

اإنما نجمٌة في التراب.

حين تهبط الريُح فيك 
ويزاولني الخريف

تنحني الأ�شجاُر 
ويتقّو�ش ظهُر الماء.

الحالم
مجّرد حنجرة
بق�شرٍة ياب�شة

والكالم
حلٌم عابٌر

عن �شيخوخة تلهو 
بطفولة بائ�شة. 

لو قلعِت اآخَر اأ�شنانك 
المتّوجِة بالكر�شتال 

هل �شتكونين
نبّيَة اللمعان 

تجازفين بالزلل؟
واإن رميِت اآخَر ال�شعفات 

واآخَر مجٍد لالخ�شرار 
هل باإمكاني

اأن اأكون طيراً 
يرفرف فوق راأ�شك 

بطاعة الري�ش؟

م������ن ي���م���ن���ح���ك ط����اول����ة 
ال����دائ����م فوق  ال���ح�������ش���ور 

الحنين:
قرع  اأم  ال��ن��ه��ر  ���ش��ق�����ش��ق��ة 

ال�شيوف؟

من يمنحني الحنين؟
ل�شانك الذي تّوجني 

بع�شٍل خرافي ّ
ثديك العاطفي 

الذي كّرمني 
تمّرداً وانت�ف�ا�ش�اٍت 

اأم قلبك الراق�ش
على م�شرح تجريدّي 

اأم هو الع�شق ابتعاٌد 
عن الماألوف.

فكرٌة  ال����ظ����ّن  اأّن  اأظ�������ّن 
هائلٌة

واأن الفراق بطٌل حديدي 
العناق  اأك�������ون  ق����د  واأن�������ا 

الوحيد 
م�شاباً بالغثيان 

ي������ك������ون  اأن  خ���������وف���������ي 
ال�شتئ�شاُل وحده

ين.  غياباً معّلقاً بين كفَّ
كّفان م�شتبكتان

لحقيقٍة  م����ن����ظ����ٌر  ه����م����ا 
زائلٍة. 

ا�شتند  التي  الأربع  الأذرع 
اإليها 

لم تفقد توازَنها 
لأّن القيثارة بيتنا 

اأن  م������ن  ال������رغ������م  ع����ل����ى 
الرق�شَة
متعّرقٌة

مثل عجوز
اأنهكتها الكلمات. 

ة لم تكتمل  الق�شّ
لذلك اأقول: 

المجد لهذا الحنين
وتقولين: 

الحنين لذلك المجد.

كتبِت ال�شماُء ذات يوم
على قبر من نحا�ش

اليقيُن حاذق
كلعبة اأطفاٍل ذكية

�شاألعبها 
ابت�شمْت

وابت�شمِت اأنِت �شّكاً.

لم تكن فكرٌة عابرة 
بماٍء  ال��ت��راب  اإل��ى  انظري 

دافٍق

فهذا الثواُب
حقيقٌة

على ذي��ل ق��ّط��ة ت��م��وء في 
النهار

والكّل يرى 
وذاك العقاُب

رذيلٌة
بنّيٍة ح�شنة 

م�ن قلب قّدي�ش عجوز 
بين  القيلول�َة  ا�شتط�اب 

يَديك 

الثنائّيات 
نفخٌة الحياة 

ل عالقة للموت 
بمج�ّشات الخلود 

الكّل يموت 
ول يحيا الكّل 

والعمر يزاول لعبَة 
الخطوات. 

هل اأقول: الحنين امراأٌة
تناظرك باأ�شابع نحيلة

م���ا ح��ق��ي��ق��ُة ال���غ���ي���اب في 
عيني؟

في  ال�����ح�����������ش�����ور  وه����������ل 

ع�يَنيك 
�شحابًة بقلب بارد 

انتمائي  ح�قيقَة  تق�ط�ر 
اإليك؟

اإذا كانت ال�شماُء �شعيدًة
باأبوابها 

لماذا ت�شّخ الأوطاُن
اأبناءها؟

بغداُد م�شيمتي
ه����ذه ع��رف��ت��ه��ا م��ن��ذ كنُت 

وليداً 
اأّما اأنك نافذٌة

ب�شموع تمنحني الروؤية 
واأنك قّوٌة خفية

تمنحني
قدرَة الأبطال 

هذا الذي لن تقّره اأّيامي 
ع���ل���ى ال�����رغ�����م م�����ن ع���دم 

اعترافي 
بالمتوالي والزمن. 

كيف اأُثبِّت اأقدامي 
خارَج ال�شْفر؟

ولماذا هذه النجمة
متّيمٌة ب�شياعي؟

�شّتة اأّيام
لي�شتوَي البحُر 

فوق الروؤو�ش
كثيٌر علّي 

اأن ت�شنعي مراكَب
هوائّيًة 

وترحلين.

َمن ينقذ الغريق؟ 

اأنا واثٌق
لي�شت  ال�������ش���م���اَء  اأن  م���ن 

حقيقًة 
اأنا واثٌق

روؤو�ٌش  ال��م��ج��ّرات  اأن  م��ن 
�شلعاء 

واأنا واثٌق
باأنك بو�شلٌة تائهة. 

لن اأخ�شر �شيئاً 
يِك اإن ن�شجُت بكفَّ
ولن تخ�شري �شيئاً

يَّ اإن ن�شجِت اأنت بكفَّ
وقد نخ�شر كّل �شيء 

ثالثين  ت��ك��ون��ي��ن  ح���ي���ن 
موجًة

تبحثين عن مركٍب

�َش ظهِر الماء  يع�شُق تقوُّ
واأكون اأنا 

�شجرًة محترقة.

ل تفّرطي 
بعبادة الج�شر

قد ل تعبرين.

وقد اأكون اأنا �شّفَتين 
واأنِت �شجرة.

من�شجمان 
لكّننا 

غير مّتفَقين

لن تنفعك اآخر �شّن 
م�����ت�����ّوج�����ًة  ك������ان������ت  واإن 

بالكر�شتال
ولن تكوني نبّيًة 

بنجمِة  ج������ازف������ِت  واإن 
اللمعان

هذه الريح تهبط فيك 
هذا الخريف يزاولني 

لذلك انحنيُت واأنا �شجرة 
وتقّو�َش ظهُرِك

واأنِت ماء. 

الأربعاء  1  تّموز   2009

غ�ّسان جواد

الأربعاء  1  تّموز   2009

فقدْت �صوابها البنادق
الرعب  �صبطانَة  �صْع 

بعيدًا عن ذكرياتي
غيابك  يف  و�صعُت  فقد 

يدي على قلبك
وقلُت: اأق�صم بهذا

بك  كعهدي  واأخذتَك 
اإىل اآباٍر

�صنحفرها �صويًا
ُمتذّكرين يف الأثناِء

َمن غابْت مالحمهم
بال �صبب

عيني.  ف��ي  ���ش��اأُدخ��ل��ه��ا  اإذاً.  ه��ن��ا  ���ش��اأب��ق��ى 
واأعر�شها على كّل من ينظر اإلّي. 

اأَر  ول��م  المتحف.  ه��ذا  ف��ي  عيناي ج��دار 
اأحداً �شواي. الآخرون تفّرقوا في �شوارع 

اأخرى.
***

في الغرفة نتحّكم بال�شوء.
�شوء
عتمة
�شوء
عتمة

باإ�شبع  الأر���ش  دوران  لعبة  نلعب  هكذا، 
واحدة.

***
كّل �شيء وا�شح ما عدا ال�شوء. ال�شورة 

نافذة مغلقة.  
 ***

اإن��ه��ا تخّبئه  ال�����ش��وء،  ال��غ��ي��وم ل تحجب 
لليوم الُم�شم�ش.

***
ت�شتيقظ لتجد ال�شوء على عيَنيك. منذ 

متى اأنت هنا؟
اإيقاظك. قلت  اأرغب في  كنَت نائماً ولم 
في نف�شي: اأنتظُره في وجهه حتى ينتبه 
اإلّي، فما بقي منك تحجبه بالنوم، تخفيه 

بين اأحالمك. 
وج��ه��ك رده���ة ان��ت��ظ��اري، واأن���ا ال�����ش��وء ل 
ونوافذ.  و���ش��ت��ائ��ر  اأق��ف��ال  ع��ن��ك  تمنعني 

اأبقى على وجهك حتى يطفئني المغيب، 
وت��م��ح��و ب��ي��ا���ش��ي رم��و���ش��ك ح��ي��ن تدنو 
الليل  اأراك ترفع  اأح��ي��ان��اً  اأج��ف��ان��ك.  اإل��ى 
م��ع��ك ع��ن ال�����ش��ري��ر. ت��رف��ع��ه م��ع عيَنيك 
اأنك لن تراني.  اأعرف  ووجهك وراأ�شك. 
ك��ي��ف ���ش��ي��رى ال�����ش��وَء رج����ٌل ي��ه��رب من 
ال��ك��واب��ي�����ش؟ ي���غ���ادر ال���ن���وم ع��ل��ى عجل، 
يومه،  على  ظ��اه��راً  اأث���راً  العتمة  فتترك 
اأث���ر لكمة ت��ح��ت ال��ع��ي��ن، وخ��دو���ش��اً على 
وال�����ش��ف��َت��ي��ن. خدو�ش  ال��ج��ب��ه��ة والأن������ف 
النوم وا�شحة اأكثر مني، واأنت تنام لأنه 
لم  عيَنيك،  تفتح  اأن  و�شعك  في  يعد  لم 
تنام  ت�����ش��ت��ي��ق��ظ.  اأن  م���ق���دورك  ف���ي  ي��ع��د 
اأي�شاً. ت��ه��رب  ت�����ش��ح��و  وح��ي��ن  ل��ت��ه��رب، 

***
ال��ح��ي��اة ال��ت��ي اأن��ظ��ر  اإل��ي��ه��ا ح��ي��ات��ي. ومع 
ذلك اأراني بارداً بال �شغف. اأنتظر كالماً 
مكتوباً على عجل. وُجَماًل تطبعها اأ�شابع 
الوا�شعة  ال��غ��رف��ة  ه����ذه  ف���ي  م��ن��ف�����ش��ل��ة. 
اأدخ��ل، على هذه  الباب  اأتنّف�ش. من هذا 
الطاولة  ه��ذه  وع��ل��ى  اأ�شتلقي،  الكر�شي 
اأ���ش��ع ق��دم��ي. الأل�����وان ف��اق��ع��ة، لكنها ل 
الجدران  على  اللوحات  �شيئاً.  لي  تعني 
حمراء،  كنبة  مقفل.  معر�ش  في  كاأنها 
مكّيف،  م��راآة،  بّنية،  طاولة  �شوداء،  كنبة 

واأحالم.
نافذة وباب يف�شي اإلى ال�شرفة. اأنظر اإليه 
�شّجادة رطبة،  اأخ��رج. تحت الطاولة  ول 

كاآبة،  اأك��ث��ر  جعلتها  غبّية  نقو�ش  عليها 
النقو�ش.  اأكثر و�شوحاً من  الأق��دام  اآثار 

اإنها هنا منذ اأن فر�شنا ال�شّجادة. 
ثّمة �شتارة بي�شاء مربوطة على الدوام. 
كاأنني  ُم�شدلة.  واأخ��رى  واحدة مربوطة 
ال�شتارة �شفراء كوجه  في م�شرح عتيق. 
اأن لها رئ��ة لختنقت.  ل��و  ي��ن��ام.  رج��ل ل 
اأمّر اإلى جانبها، تتنّف�ش في وجهي دخاناً 
�شميكاً. تلفحني بالغبار. الغبار اأعتق من 

الب�شر.
***

وراء  ي��َدي��ه  و�شع  ب�شرعة.  النهار  انتهى 
ظهره، اأخذ كّل ما يعرفه اليوم. وا�شتلقى 
داخ�����ل ال��ل��ي��ل ي���ف���ّك���ر. َف�������َرَد ج�����ش��م��ه في 
اأعمالها  في  النا�ش  يفّكر.  وراح  العتمة. 
اأّولي  واأن��ا وظيفتي الم�شي من  ي��وم.  كّل 
اإلى اآخري. ماذا لو قّررت يوماً اأن اأغيب؟ 
المواقيت  اأترك  الليل غداً.  اأبقى في  اأن 
ر�شائَل  واأط��ب��ع  المو�شيقى  اإل��ى  واأ�شتمع 
ع��ل��ى ال��ك��وم��ب��ي��وت��ر. اأت���ف���ّرج ع��ل��ى المطر 
م��ن داخ��ل��ه، اأف��ت��ح قطرة م��اء واأن��ظ��ر في 
راأ�َشْي  على  ت�شقط  ح��اّرة  اأتركها  داخلها. 
واأنفثها  غيمة  اأتن�ّشق  هارَبين.  عا�شَقين 
في ال�شماء، تتال�شى وت�شقط في ح�شن 
نادل يحّدق في ال�شاعة، يفّكر بم�شتقبل 
عائلته. األعب الريح، اأم�شكها من يدها، 
ثم اأتركها بين اأ�شدقائها الجدد، يقيمون 

حفلة لوداعي.

اأفراح المبارك ال�سباح

�شامتٌة اأيامي كذهول الأطفال
اأر�شم زهرًة وبيتاً

وبحراً بلون الالزورد
األج هذه البّوابات كمغامٍر خا�شٍر

اأفّت�ش عن تلك الوجوه التي كانت يوماً 
�شقيقتي

بين ال�شور التي كانت اأبي
لم اأكذب كذبة اأبريل

ولم اأتوّهم المالمَح الغائبَة
َطْرقات البيانو تثير الحيرة

وتنهيدة الكمان المدّماة 
تزيح ال�شالم المتراكم على �شفتّي

النعا�ش على �شرفات العذارى
يبكي انتظاراً

لَم ل تكون هناك محّطات �شاكنة؟
القطار يتحّرك بك�شل

المحّطات تتحّرك بحرقة ع�ّشاقها
الكرا�شي عانقت الحقائب 

الحقائب خاوية من روح اأ�شحابها
م�شاجعة الأفكار ال�شريرة... انتهت

انتهى ذاك الع�شر المحّلى بع�شٍل ونبيذ
ال�شمت �شاغلنا الأوحد

�شنظّل ندفق ماء الحّب في ظلمة رحم 
العقول

ونقول لمن يجهل �شمتنا:
اأجل...

          اأجل...
حتى ال�شمت ينتظر في المحّطات!

األفُّ على مع�صمي 
حربهم

لأ�صامح نف�صي على ما 
اقرتفُت

واأهتك �صّرًا �صتار 
النعوْت

كنت  اأنكث غزل الكالِم 
لأبني �صياجًا يحّف 

ال�صكوْت
غادرتني احلياُة 

وغادرين وجه طفل بريٍء
واأّرقني وجه طفل ميوْت

ماجد �سليمان

ق��ل��ق��ي ردائ�������ي، ُب����ردت����ي اأوج���اع���ي
اأ�شُلعي حزمُة  الأح���الم،  ة  ف�شّ يا 
مكفوءٌة دائ����م����اً  ���ش��ب��ري  اأق��������داُح 
ُمخلِّفاً ال�����ش��ن��ي��ِن  ب��اأ���ش��م��ال  اأَع�����ُدو 
جّثتي يق�شم  ال��ه��مِّ  ج���راُد  عهدي 
ق�شيدٌة ال��ق��دي��م  ال��زم��ن  ق�����ارورُة 
َمن ُيب�شُر ال�شبَح الُمذاَب على �َشَفا
محّبتي �شولجاَن  حنيني  اأم�شى 
لُحونها ن��ح��رُت  ت��ران��ي��م��ي  ذك���رى 
�شبابتي اأم����ّج  ت��ن��اه��ي��دي،  اأُزج�����ي 
بجفوٍة ال���و����ش���ال  ع��ي��ن  م���ف���ق���وءٌة 
ج����وُع ال��ه��ي��ام ي��م�����ّش ل��ح��م��ي ت���ارًة
ني َيُمرُّ حين  ال��رق��راق  �شوتِك  ذا 
مركبي، وال��م��ح��ّب��ُة  ع�شقتِك  اإن���ي 
ك���ه���ٌل ك���م���ا ����ش���ئ���ِت رم��������اُه زم����اُن����ُه
خافقي حبي�شَة  زل���ِت،  وم��ا  ك��ن��ِت، 
ت��ب��ق��ى اأن����وث����ُت����ِك ل���ذي���َذ م�����واردي
اأعيٌن، ت���ري���دِك  ك��م��ا  اإل�����ّي،  ُع����ودي 
ِع���ْم���َت م�شّرًة ال��َم��ب��ريَّ  ُع�����ودَي  ي��ا 
اأن���ا ���ش��اع��ٌر ل��ل��ح��ّب ُي��ع�����ش��ُب دفتري

ج��ث��ُث ال���رث���اِء ت��ه��ي��م ف���وق ذراع���ي
وداعي ُل��ُح��وُن  ُتَمو�ِشُقها  اأ�شحت 
ف��ي رم��ل قهري وان��ه��زاِم �شراعي
اِع رَّ خ���ل���ف���ي غ����ن����اء ال�����ب�����دو وال������������زُّ
���ة ����ش���اِع  ����ي ب���ال���م���ظ���نَّ وي����ت����ي����ُم ظ����نِّ
يراعي وبوؤ�ِش  ِطر�شي  ُوِل��َدت على 
قلبي، وي�شاأل عن جفاف ِتالعي؟
���ع���ت���ه ج����واه����ُر الأوج��������اِع ق����د ر����شَّ
ف���ي ل��ي��ل��ٍة َع�����ش��رت ���ش��ن��ا الإب������داِع
ل ب��اأ���ش ف��ي و���ش��ٍل ق��ري��ن وداعي
����ت اإل����ّي �شياعي م��ن ق��ل��ب َم���ن َدلَّ
اأ�شالعي ت����ارًة  يحطب  وال���ح���زُن 
الداعي ال���ح���ي���اُء  ��ط��ه  ُي��ن��قِّ ي���اأت���ي 
�شراعي والرجاء  بحري،  وال�شوق 
الناعي وي����اأت����ي  رائ����ح����ٌة،  ل��ل��م��وت 
ك�����ّل قالعي ���اق  ال���خ���فَّ وب�������ش���اح���ة 
والياأ�ش - في حقِل الجمال - َمَتاعي
م���لَّ���ت ُت�����راق�����ب َرب����ك����ة الأو������ش�����اِع
ه�����اّل رث����ت����َك م���ح���اب���ري وي���راع���ي
َتبَّاعي ال��ه��وى،  ف��ي ليل  وال��ي��اأ���ُش، 



منهُم  اأن������ا  ول  دي����ن����ي،  دي���ن���ه���م  �َشماُمل  ال�������ش���راة  اإل����ى  ي�����ش��ي��َر  ح��ّت��ى 
ُخفاف بن ُندبة

الأربعاء  1  تّموز   2009

رئي�صا التحرير
زينب ع�ّصاف     ماهر �صرف الدين

المدير الم�صوؤول: كمال المهتار
العالقات العاّمة: كارمن �صمعون

info@alghaoon.com :المرا�صالت

الإخراج الفّني: 
مايا �صالم

ر�صم وبورتريه: اأ�صامة بعلبكي
كاريكاتور: عبد اهلل اأحمد 

ُطبعت على
المطابع التعاونّية ال�صحافّية

ب�����ي�����روت، �������ص. ب: 
الحمرا  113 - 5626
ت: 022058  3  961 +

 U.S.A: 5319 Nolensville pk
 F205 Nashville، TN 37211
T e l :0 0 1 3 1 3 7 4 2 1 3 6 8

لي�س لدّي ا�ستعارة

تفتح  اأن  ت�����ري�����د  ع����ن����دم����ا 
ال�شفحة وتكتب

فال تنفتح ال�شفحة
تبقى حياتك عالقة 

����ش���وٌر ل���م ت��ع�����ش��ه��ا ق����در ما 
تذكرها.

تظّل ت�شاهد جمال الحروف 
بع�شها  م��ع  ت��ت�����ش��اب��ك  وه���ي 

تكون الكلمات
تراقب الكلمات
تحلم بالمعنى.

ي���ن���ف���ل���ت م����ن����ك م����ع����ن����ًى ل 
ك يخ�شّ

يرمقك من هناك
طفل دائم الألم

غير قادر على النجاة.
�����ش م����ن ف���ت���ح���ٍة في  ي��ت��ل�����شّ

جدار الياأ�ش
يحاول اأن يلمح الوقت

يهّزه من اأكمامه الطويلة الخيالية
هل ما زلت تذكرني؟!

اأو ل يهّمه الأمر على الإطالق
ويطلب منه اأن يرفعه عن الأر�ش

يحمله لياأوَي اإلى النوم
نوم ب�شيط وعادل

ل يريد لالأحالم اأن تغادره.
الدكاكين  ع��ل��ى  با�شمي"  "�شاأمّر 

والماّرة
هل تذكرونني؟!

كنت اأ�شكن هنا من األف عام
لم اأن�َش اأرجوحة 

اأو �شحكة معّلقة على �شجرة
ولم اأرك�ش اإلى البيت.

***
حاولُت طيلة حياتي اأن اأ�شبه امراأة

امراأًة تريد اأن ت�شربها كاأ�ٌش.
اليوم فقط

نادتني البائعة: مدام
كيف يمكن اأن ُتعَرف التعا�شة 

من العيَنين
وال�شحكة حفرة مر�شومة.

مدام
ال���م���راأة وح��ده��ا ت��ع��رف كيف 

تعّذبني
كيف تف�شد المتعة.

حين  المتعة  ت��ع��رف  الآن�����ش��ة 
تتعّثر بها

واأنا في م�شافة ما 
اأ�شمع دّقات قلبي

اأرق�����ش على  اأن  اأف��ّك��ر في  ول 
اأغنية.
اإذا متُّ

من �شيحمل ا�شمي؟!
لي�ش لدي ا�شتعارة تو�شلني 

اإلى �شماء
لي�ش لدي �شهادة المنفى 

اأو الرحلة اأو الأحالم.
فقط حبيب تافه

ل يهتّم لأمري
واأنا اأي�شاً ل اأبادله الهتمام

ولن اأكتب عنه ق�شيدة واحدة.
رنا التون�سي

في العدد المقبل
مفاخرة الجواري والغلمان

تتدافع الن�شوة فتختلط روائح الحقول التي ُيثرنها وراءهن نزوًل اإلى 
الدرج الحجري ال�شغير. يكركر الماء في مجراه الفّخاري ال�شفلي 
اأغنياٌت  المتقّطعة  اللجوجة  كلماتهن  ُت��دن��دن  بينما  التينة،  ق��رب 
قلعتها  على  اأجفانها  المقفلة  ال�شغيرة  المدينة  ف�شاء  في  غام�شة 
عباءاتهن  ت��ط��ول  بعدما  اأنف�شهن،  الن�شوة  المغيب.  قبل  المهيبة 
في  الأح��ذي��ة  العمالقة.  ال�شقف  م��روح��ة  تحت  َي��درن  اأك��ث��ر،  وت�شوّد 
اأما  الوجه،  المغّبر  ال�شغير  العلكة  وببائع  بالأحذية  تتعّثر  الخارج 
المدينة ال�شغيرة فتنحدر �شرقاً، تكبر تكبر، وينبت لها عند طرفها 
جبل ي�شّمونه "قا�شيون". الن�شوة في الداخل يوا�شلن م�ّش الحديد 
منذ األف عام ونيف، والحديد يلين يلين وي�شتدير، حتى ياأخذ �شكل 
تدور  اأو   - يزعمن   - الثريا  تدور  اأيديهن جميعاً،  ت�شبه  يد عمالقة 
الك�شيح  يم�شي  اأو  ان��خ��ط��اف  لحظة  ف��ي  "ال�شّيدة"  ي��ري��ن  اأو  ال��ك��رة 
المربوط بحبل اأو تحبل العاقر اأو يرى الكفيف فينظر نحو ال�شرق، 
اأطراف عباءاتهن، والحّر  نحو الجنوب، يقلن هناك ال�شحراء تلعق 
للت�شّول  الممدودة  الأي��دي  وم��ن  ال�شماء  من  الطويلة  �شياطه  يمّد 
ونهر  ال�شماء"،  "َمّن  ت�شبه  ولغة  وتعاويذ  م�شابح  هناك  وال��دع��اء، 
يجري في المدينة اأو تحتها وَع�َش�ش يحيطون بخ�شرها المتهالك. 
المقطوعة تنزف منذ  ال�شهيد  نهر من ماء ونهر من دم��اء، لأن يد 
اأكثر من األف عام، تر�ّش الدم في وجه جاّلد، يقلن، وتتابع دموعهن: 
المجبولة  والأح��ج��ار  ال��رم��ل  تحت  المدفونة  والكتب  الأط��ف��ال  دم 
البيا�ش، وت�شرخ  القتيل. تراب يد�ش�شنه في  برائحة الم�شك وتراب 
اأخفين ع�شكقّن في  الحجارة،  ال�شغيرة محّذرة: ل تعبدن  األ�شنتهن 
بيا�ش  ع��ن  تتحّدثن  ل  الل�شان.  ط��رف  على  جمرة  وليبَق  ال�شدور 
ة تحت �شم�ش تلك ال�شحراء، ل تعلّن  وجهه الذي ي�شيء كاإبريق ف�شّ
جميعاً.  يطمركّن  قد  كثير  رم��ل  ثمة  ال��م��وت،  من  العائد  تّموز  اأن��ه 
فتيانه  لتّموز  حيث  ه��ن��اك،  الأرز،  جبل  �شفح  اإل��ى  ال��ع��ودة  وانتظرن 
وكرجت  والكرز  التّفاح  زهر  تفّتح  كلما  ثوب  األ��ف  ولع�شتروت  الُكُثر 

مياه الثلوج نحو ال�شهل.
***

بكن،  الكرة تدور  ينتهي.  الظهيرة، طوافكن ل  نوم  �شرقتّن  بالأم�ش 
�شجيجاً  الراأ�ش  وتمالأن  الحدود،  قرب  مفتوحة  نافذة  من  تت�شّللن 
اإل���ى ح���روف لم  اإل���ى ج��م��ال ل تعرفن ل��ه ا���ش��م��اً.  وج��م��اًل، ب��ل لهفة 
ت�شتطعن يوماً تهجئتها كي ل تفقدن �شحر الطال�شم. حروف تلتّف 
الوقت،  �شمح  كلما  الحاوي  هواية  فاأمار�ش  كالأفاعي،  ل�شاني  حول 
م�شيدة  األ��ف  باألف  المليئة  ال�شا�شعة  اللغة  تلك  ب�شخرية  لت�شحك 
اأخرى.  واأ�شياء  ال�شّرة  وحبل  المحيط  بكّن  يربطني  ودهليز.  ومراآة 
اأكمام، قد  اأو كنزة من دون  بنطال  العباءة فت�شبح ن�شف  قد تق�شر 
لكن  باردة،  بلغة  وتتحّدثن  عابر  لأّول  ة  الب�شّ اأج�شادكّن  تك�شفن عن 

قلوبكن معّلقة اأبداً كاأ�شياخ ال�شواء.
***

يعد  ل��م  رفعته  وحين  �شخري،  بحجر  ي��وم��اً  تعّثرت  فتاة  اأن  يحكى 
وجهها  ف�شاع  فيه  وجهها  راأت  اأن��ه��ا  يحكى  م����راآة.  ���ش��ار  ب��ل  ح��ج��راً 
ذلك  ومنذ  وال�شورة.  الأ�شل  ح��دود  بين  تاهت  ثم  المراآة.  واختفت 
الحين، منذ اأكثر من األف عام، رجع الفتى تّموز من العالم الأ�شفل 
التعّثر  الفتاة تتمنى  العذبة و�شارت �شور تلك  ومن تقا�شيم الحزن 

اإع����الن م�����ش��ري ق��دي��م ي��ك��اد ي��ك��ون ���ش��اخ��راً ل��ف��رط م��زج��ه التجارة بحجارتها كجّدتها على درب الطواف الطويل.
بالأيديولوجيا.

ل�"المغاربة"  "الم�سارقة"  اإق�ساء  م�ساألة  ف��ي  بّني�ض  محمد  ال�ساعر  م��زاي��دة 
اأق�سى  م��ن  اأك��ث��ر  ب��اأن��ه  يعلم  الجميع  اأن  م��ع  ينتهي،  ال  مك�سيكي  م�سل�سل 
اأي�ساً "الم�سرقي"  االإع�����ام  وف���ي  ت��ج��ارب��ه��م...  وح����ارب  ال��م��غ��ارب��ة  زم����اءه 


